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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Aveiro

Aviso
Concurso público n.º 02/2003 para adjudicação da emprei-

tada de construção do Centro de Saúde de Oliveira de
Azeméis.

Avisam-se todos os interessados, que ao abrigo do disposto no n.º 2
do artigo 85.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março a entrega das
propostas do concurso publico referido em título a efectuar na sede
da Sub-Região de Saúde de Aveiro, foi adiada até ás 16 horas do dia
10 de Abril, tendo o acto público do concurso lugar no dia 11 de
Abril pelas 10 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho de Oli-
veira de Azeméis

26 de Março de 2003. � O Vogal do Conselho de Administração
da ARS Centro, Luís Filipe Marques. 3000096492

Sub-Região de Saúde de Leiria

Aviso
Concurso público n.º 01/2003 para adjudicação da emprei-

tada de construção do Centro de Saúde de Dr. Arnaldo
Sampaio.

Avisam-se todos os interessados, que ao abrigo do disposto no n.º 2
do artigo 85.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março a entrega das
propostas do concurso publico referido em titulo a efectuar na sede
da Sub-Região de Saúde de Leiria, foi adiada até ás 16 horas do dia 8
de Abril, tendo o acto público do concurso lugar no dia 9 de Abril
pelas 10 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho de Leiria.

26 de Março de 2003. � O Vogal do Conselho de Administração
da ARS Centro, Luís Filipe Marques. 3000096491

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Equipamento Social
e Transportes

Direcção Regional de Estradas

Anúncio
Concurso público n.º 17/2003 � «variante à vila

da Calheta, 2.ª fase»

1 � O dono da obra é a Região Autónoma da Madeira, Secretaria
Regional do Equipamento Social e Transportes (Direcção Regional

de Estradas), Direcção de Serviços de Concursos e Contratos, Rua Dr.
Pestana Júnior, 6, 9054-558 Funchal, (telefone: 291207200; fax:
291207385).

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 � Região Autónoma da Madeira, conce-
lho da Calheta.

b) Designação da empreitada � «variante à vila da Calheta, 2.ª
fase».

c) Natureza e extensão dos trabalhos � esta variante desenvolve-
-se entre a rotunda de ligação à radial no Vale da Ribeira da Calheta
e o nó rodoviário do Arco da Calheta, numa extensão de 2959 m. A
via radial desenvolve-se ao longo da Ribeira da Calheta, incluindo a
sua regularização e tem uma extensão de 865 m. A presente emprei-
tada inclui a escavação, revestimento e drenagem do túnel 4 entre o
PK 1 + 350 e o PK 2 + 515 (1165 m) e a galeria de emergência n.º 2
com 50 m. Inclui ainda toda a obra rodoviária a céu aberto que inte-
gra dois pontões e uma ponte no troço variante e sete pontões sobre
a Ribeira da Calheta. Fazem ainda parte da empreitada os trabalhos
de pavimentação, drenagem do túnel 3 e do túnel 4 entre o PK 1 +
119 e o PK 1 + 150 e instalações eléctricas e electromecânicas. Ela-
boração do projecto de execução do estudo prévio patenteado.

Os trabalhos desta empreitada podem ser resumidos nas seguintes
áreas � escavação subterrânea e respectivo revestimento definitivo;
terraplanagem; drenagem; pavimentação; obras de arte; obras acessó-
rias; equipamentos de sinalização e segurança; iluminação pública;
ventilação de túneis.

d) Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreitada
estão classificados no vocabulário comum para contratos públicos,
publicado no suplemento do JOUE n.º S169, de 3 de Setembro de 1996,
com a seguinte referência � 45 230000-8 � construção geral de
estradas.

e) Preço base do concurso � 32 852 250,00 €, com exclusão do IVA.
4 � O prazo de execução da empreitada é de 12 meses a contar da

data da consignação, incluindo Sábados, Domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no serviço e

endereço indicados no n.º 1 supra, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente, desde a data do respectivo anúncio até ao dia
e hora do acto público do concurso e adquiridos após inscrição pré-
via.

Os pedidos de inscrição podem ser dirigidos à entidade referida no
n.º 1 a partir da data de publicação deste anúncio.

b) O fornecimento do processo de concurso será efectuado me-
diante o pagamento de 2000,00 € para papel opaco ou 500,00 €
para suporte digital, em dinheiro ou cheque visado, passado à ordem
do tesoureiro do Governo Regional da Madeira, no prazo de seis dias
a contar da data de recepção do respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 4 de
Junho de 2003, devendo ser enviadas pelo correio, sob registo, com
aviso de recepção ou entregues em mão, contra recibo.

b)As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço
indicado no n.º 1 supra.

c) As propostas, bem como os elementos que a acompanham, de-
vem ser redigidas em língua portuguesa, tendo em consideração o dis-
posto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das fir-
mas devidamente credenciados, nos termos do programa de concurso.
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b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 5 de
Junho de 2003, no endereço indicado no n.º 1 supra.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a obra, deverá prestar
dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5% do valor
total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região
Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do Equipamento
Social e Transportes.

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

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
com as seguintes autorizações:

Empreiteiro geral de estradas na classe correspondente ao valor
da sua proposta;

Da 15.ª subcategoria da 3.ª categoria, da 2.ª subcategoria da 5.ª
categoria e das 1.ª, 2.ª, 4.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias
da 6.ª categoria correspondentes, cada uma, ao valor dos tra-
balhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte
que a cada um desses trabalhos cabe na proposta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, a que se referem as alíneas b), c) e
d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão
apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e 68.º do mes-
mo diploma legal.

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, eco-
nómica e técnica, de acordo com o estabelecido no programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, a contar da
data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de adjudicação da empreitada, é o da proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores,
subfactores e ponderações:

a) Valia técnica da proposta � 0,60;
Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação
nos seguintes subfactores de apreciação das propostas:

Plano de trabalhos � 0,35;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da

obra � 0,35;
Adequação dos cronogramas e relações de equipamento e

pessoal � 0,30.

b) Prazo � 0,20;
Avaliado pela classificação obtida e respectiva ponderação
nos seguintes subfactores de apreciação das propostas:

Prazo proposto � 0,70;
Garantia de cumprimento do prazo � 0,30.

c) Preço � 0,20.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
15 � [�]
16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia no Jornal

Oficial da União Europeia.
17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal

Oficial da União Europeia, no Diário da República e no Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira em 21 de Março de 2003.

21 de Março de 2003. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000208731

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Anúncio
Concurso público n.º 02/03/DMOSU � reparação geral

e pintura da escola do 1.º CEB de Navarra

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

1 � a) Local de execução � Navarra, Braga.
b) Designação da empreitada � reparação geral e pintura da Esco-

la do 1.º CEB de Navarra.

Natureza, extensão dos trabalhos características da obra � a em-
preitada compreende todos os trabalhos de construção civil.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de e 134 200,00 €.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
2 � prazo máximo de execução da obra será de 120 dias.
3 � a) O processo de concurso e documentos complementares,

podem ser examinados na Direcção Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, Praça Conde de Agrolongo, 4704-514, Braga, nos dias e
horas normais de expediente, até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) Podem ser solicitadas cópias autênticas de processo de concurso
e da documentação, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, até ao fim
do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas,
com o pagamento prévio de 143,00 € (IVA incluído).

4 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, no serviço e endereço indicados no n.º 3.a).

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

5 � 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 Gabinete da Presidência da Câmara
Municipal de Braga, Praça do Município, 4704-514 Braga, pelas 11
horas, do primeiro dia útil que se seguir ao termo do prazo para a
entrega das propostas.

6 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% da
adjudicação.
7 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
As modalidades essenciais do financiamento e de pagamento são

os previstos no plano e orçamento do ano corrente da Câmara Mu-
nicipal de Braga.

8 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qualquer
agrupamento de empresas a que, eventualmente, venha a ser adjudi-
cada a empreitada � consórcio, em regime de responsabilidade soli-
dária.

9 � Para ser admitido ao concurso é necessário possuir o(s)
certificado(s) de classificação de empreiteiro de obras públicas e auto-
rizações com as seguintes características:

a) Na classe correspondente ao valor global da proposta � 1.ª
categoria � empreiteiro geral de edifícios ou 1.ª, 5.ª, 7.ª,
9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria de acordo com
a Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto, da classe correspon-
dente ao valor da proposta apresentada;

b) Nas classes correspondentes aos valores dos trabalhos espe-
cializados que lhe respeitem � 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias
da 5.ª categoria, de acordo com a Portaria n.º 660/99, de 17
de Agosto;

c) A titularidade da autorização exigida prova-se pelo cumpri-
mento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.
Se o concorrente não dispuser do alvará das subcategorias
indicadas na alínea b), deverá indicar obrigatoriamente o
nome da firma com a qual pretende colaborar na execução
do empreendimento, a qual, possuindo o referido alvará, se
obriga a prestar colaboração.
Neste caso o concorrente juntará à sua proposta uma de-
claração, com a assinatura reconhecida, da firma que, sob
sua responsabilidade executará as referidas instalações.

d) Os concorrentes deverão apresentar documentos de habili-
tação obrigatória, de acordo com o artigo 69.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nomeadamente:

Documento comprovativo da regularização da situação con-
tributiva para com a segurança social portuguesa, emiti-
do pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança So-
cial, e, se for o caso, certificado equivalente do Estado
de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos re-
feridos deve ser acompanhado de declaração, sob com-
promisso de honra, do cumprimento das obrigações res-
peitantes ao pagamento das quotizações para a segurança
social no espaço económico europeu;

Declaração prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/
95, de 13 de Setembro, comprovativa da regularização
da situação tributária perante o Estado Português e, se
for o caso, certificado equivalente emitido pela autorida-
de competente do Estado de que a empresa seja nacional
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
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declaração, sob compromisso de honra, de cumprimento
das obrigações no que respeita ao pagamento das obriga-
ções e taxas no espaço económico europeu;

Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em
que o concurso tenha sido aberto ou no mês anterior, que
mencione as responsabilidades da empresa no sistema fi-
nanceiro e, se for o caso, documento equivalente emiti-
do pelo banco central do Estado de que a empresa seja
nacional ou na qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;

Balanços ou extractos desses balanços de 1999, 2000 e 2001;
Cópia simples da última declaração periódica de rendimen-

tos para efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o
carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalen-
te apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabele-
cimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia simples da respectiva de-
claração;

Certificado de habilitações literárias e profissionais dos qua-
dros da empresa e dos responsáveis pela orientação da
obra;

Lista das obras executadas da natureza da obra posta a con-
curso, acompanhada de certificados de boa execução, nos
termos da alínea anterior;

Declaração, assinada pelo representante legal da empresa,
que mencione o equipamento e a ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou sob qualquer
outra forma;

Declaração, assinada pelo representante da empresa, que
mencione os técnicos e os serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à obra.

e) Para a avaliação da capacidade financeira, económica e téc-
nica dos concorrentes ter-se-á em conta o disposto no De-
creto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março e na portaria em vigor
com os valores de referência dos indicadores.

10 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias,
contados da sua abertura.

11 � Os critérios básicos de adjudicação das propostas são os esta-
belecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e
os seguintes, por ordem decrescente da sua importância � preço, valor
técnico da proposta e garantia de boa e atempada execução.

Para o ordenamento das propostas serão atribuídos os seguintes
pesos � critério n.º 1 � preço, 50%: 1.1 � preço global, 30%;
1.2 � preços unitários, 20%; critério n.º 2 � valor técnico da pro-
posta, 40%: 2.1 � memória descritiva e justificativa, 20%; 2.2 �
plano de trabalhos, 10%; 2.3 � Cronograma financeiro, 10%; crité-
rio n.º 3 � Prazo, 10%.

12 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas variantes, conforme o n.º 10 do programa de concurso.

13 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas condicionadas, conforme o n.º 9 do programa de concurso.

14 � A empreitada será regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

15 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia no Jor-
nal Oficial da União Europeia.

10 de Março de 2003. � O Presidente, Francisco Soares Mesqui-
ta Machado. 3000096352

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Anúncio

Concurso público, construção e dinamização de novas
infra-estruturas de lazer � empreitada de construção
do «Centro Hípico de Vinha de Mouros».

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto, com sede na Praça da República, 4860-355 Cabeceiras de Basto,
(telefone: 253669100; fax: 253662726).

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

3 � Local de execução, designação e natureza dos trabalhos:

a) Local de execução � Centro de Educação Ambiental, na
freguesia de Refojos do concelho de Cabeceiras de Basto;

b) Designação da empreitada � Construção do Centro Hípico
de Vinha de Mouros».

Natureza e extensão dos trabalhos � esta empreitada
compreende a execução de um centro hípico em Vinha de
Mouros, consiste em trabalhos de movimentos de terra, es-
truturas de betão, alvenarias e cantarias, revestimentos e
impermeabilizações, coberturas, pavimentos, revestimentos,
carpintarias e caixilharias, serralharias, pinturas, redes de
águas e esgotos, equipamentos, instalações eléctricas, aque-
cimento central e diversos no âmbito da categoria 45.21.63
(trabalhos de construção/trabalhos de construção geral de
edifícios e engenharia civil/outras instalações desportivas e
recreativas) do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conse-
lho, de 29 de Outubro de 1993.
Preço base do concurso � 613 521,41 euros, excluindo o
IVA.

c) Não aplicável;
d) Não aplicável.

4 � O prazo de execução das obras é de 365 dias, contados a par-
tir da data de consignação. incluindo os Sábados, Domingos e feria-
dos.

5 � Outras informações:

a) O programa e o caderno de encargos do concurso e documen-
tos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas
peças, podem ser examinados na Divisão de Apoio Munici-
pal e Inserção Social da Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto, na morada referida no primeiro ponto deste progra-
ma, durante as horas de expediente(das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos),
desde o dia da primeira publicação até ao dia e hora do acto
público do concurso, desde que solicitem em tempo útil e
mediante pagamento dos respectivos custos, o programa de
concurso e caderno de encargos serão enviados ou entregues
aos interessados nos quatro dias subsequentes à recepção do
pedido;

b) O processo do concurso poderá ser adquirido a pronto paga-
mento por 515,55 € + IVA 19% = 613,50 €.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 30.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do res-
pectivo anúncio na 3.ª série do Diário da República, pelos
concorrentes ou seus representantes;

b) As propostas deverão ser entregues, durante as horas de
expediente, na Divisão de Apoio Municipal e Inserção So-
cial da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, sito no
edifício da câmara municipal, Praça da República, 4860-355
Cabeceiras de Basto, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sobre isto e com aviso de recepção;

c) A propostas será redigida em língua portuguesa e ser acom-
panhada dos elementos e documentos.

7 � Acto público:

a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pe-
los concorrentes, bastando, para tanto, no caso de interven-
ção do titular de empresa em nome individual, a exibição do
seu bilhete de identidade;

b) O acto do concurso é público, terá lugar no salão nobre da
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Praça da Repú-
blica, 4860-355 Cabeceiras de Basto e realizar-se-á no dia
útil posterior ao da recepção das propostas pelas 15 horas.

8 � Prestação da caução � o adjudicatário garantirá, por caução,
no valor de 5% do preço total da adjudicação o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assume com a celebração do con-
trato.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada será por série de preços.
Os pagamentos serão efectuados com o estipulado no Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

A empreitada é financiada a 75% com fundos do Programa Opera-
cional do Norte e 25% por fundos próprios da autarquia.

10 � Modalidade jurídica � ao concurso poderão apresentar-se
agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer moda-
lidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento possuam condições legais adequadas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas. A constituição jurídica dos agrupa-
mentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas
agrupadas serão responsáveis perante o dono da obra pela manuten-
ção da sua proposta com as legais consequências. No caso da adjudi-
cação da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de
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empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração
do contrato, na modalidade de consórcio em regime de responsabili-
dade solidária.

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

a) Alvarás exigidos � as 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª
e 14.ª subcategorias das 1.ª categoria; as 1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª
subcategorias da 5.ª categoria e a 2.ª subcategoria da 6.ª
categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeitem;

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

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade finan-
ceira, económica e técnica, nos termos dos artigos 67.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de
acordo com o estabelecido no programa de concurso. A fi-
xação de 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 referên-
cia 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. Na avaliação da capacidade técnica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso,
deverão ser adoptados os seguintes critérios � a) compro-
vação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a
50% do valor estimado do contrato; b) adequação do equi-
pamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exi-
gências técnicas; c) adequação dos técnicos e os serviços
técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra.

12 � Prazo de validade das propostas  � as propostas terão a
validade de 66 dias.

13 � Critérios de adjudicação � os critérios de apreciação das
propostas serão, genericamente os seguintes:

a) Preço da proposta � 60%;
b) Valia técnica da proposta e garantia � 20%:

Memória descritiva e justificativa do modo de execução da
obra � 20% do factor 21.2;

Currículo dos quadros técnicos (técnicos, serviços técnicos
e encarregados), e da carga de pessoal, a afectar à obra �
20% do factor 21.2;

Programa de trabalhos � 20% do factor 21.2;
Plano de equipamento a afectar à execução da obra e res-

pectivo controle � 20% do factor 21.2;
Valor e número das obras da mesma natureza executadas

nos últimos três anos, adjudicadas directamente e/ou em
regime de sub-empreitada � 20% do factor 21.1.

d) Prazo de execução, 20%.

14 � Propostas variantes � não é admitida a apresentação de
propostas variantes.

15 � Não aplicável.
16 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado nenhum

anúncio de informação prévia relativo a esta empreitada.
17 � Envio de anúncio publicação � o presente anúncio não é

enviado para publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
18 � Acordo sobre contratos públicos da Organização Mundial do

Comércio � o contrato não se encontra abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos da Organização Mundial do Comércio.

23 de Março de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 1000208674

Anúncio

Concurso público para construção da «rede principal
de abastecimento de água a Refojos e Arco do Baúlhe»

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto, com sede na Praça da República, 4860-355 Cabeceiras de Basto,
(telefone: 253669100; fax: 253662726).

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

3 � Local de execução, designação e natureza dos trabalhos:

a) Local de execução � freguesias do Arco de Baúlhe e Refo-
jos do concelho de Cabeceiras de Basto;

b) Designação da empreitada � «construção da rede principal
de abastecimento de água e Refojos e Arco de Baúlhe».
Natureza e extensão dos trabalhos � esta empreitada com-
preende a construção da conduta adutora gravítica entre o
reservatório R4 (Paçô) e o reservatório R7 (Arco de Baúlhe),
com uma extensão de 4681 m aproximadamente, em tuba-
gem DN 140 em PVC e DN125 em FFD e as câmaras para
derivação para R16 (Pinheiros). Os trabalhos consistem em
levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de
terras, tubagens e acessórios e câmaras diversas, no âmbito
das categorias 41.00.11 (serviços de captação, tratamento e
distribuição de água/captação e tratamento de água, serviços
de distribuição de água/água natural/água potável) e 45.21.32
(trabalhos de construção civil/trabalhos de construção geral
de outras condutas de longa distância (incluindo para água)
do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993.
Preço base do concurso � 382 581,71 euros, excluindo o
IVA;

c) Não aplicável;
d) Não aplicável.

4 � O prazo de execução das obras é de 35 dias, contados a partir
da data de consignação, incluindo os Sábados, Domingos e feriados.

5 � Fornecimento da documentação:

a) O programa e o caderno de encargos do concurso e documen-
tos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas
peças, podem ser examinados na Divisão de Apoio Munici-
pal e Inserção Social da Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto, na morada referida no primeiro ponto deste progra-
ma, durante as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos),
desde o dia da primeira publicação até ao dia e hora do acto
público do concurso, desde que solicitem em tempo útil e
mediante pagamento dos respectivos custos, o programa de
concurso e caderno de encargos serão enviados ou entregues
aos interessados nos quatro dias subsequentes à recepção do
pedido;

b) O processo do concurso poderá ser adquirido a pronto paga-
mento por 100,00 € + IVA 19% = 119,00 €.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 30.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do
anúncio na 3.ª série do Diário da República, pelos concor-
rentes ou seus representantes;

b) As propostas deverão ser entregues, durante as horas de
expediente, na Divisão de Apoio Municipal e Inserção So-
cial da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, sito no
Edifício da Câmara Municipal, Praça da República, 4860-355
Cabeceiras De Basto, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção;

c) A proposta será redigida em língua portuguesa e ser acom-
panhada dos elementos e documentos.

7 � Acto público:

a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pe-
los concorrentes, bastando, para tanto, no caso de interven-
ção do titular de empresa em nome individual, a exibição do
seu bilhete de identidade;

b) O acto do concurso é público, terá lugar no salão nobre da
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Praça da Repú-
blica, 4860-355 Cabeceiras de Basto e realizar-se-á no dia
útil posterior ao da recepção das propostas pelas 15 horas.

8 � Prestação da caução � o adjudicatário garantirá, por caução,
no valor de 5% do preço total da adjudicação o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assume com a celebração do con-
trato.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada será por série de preços.
Os pagamentos serão efectuados de acordo com o estipulado no De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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A empreitada é financiada a 75% com fundos do Programa Opera-
cional do Norte e 25% por fundos próprios da autarquia.

10 � Modalidade jurídica � ao concurso poderão apresentar-se
agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer moda-
lidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento possuam condições legais adequadas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas. A constituição jurídica dos agrupa-
mentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas
agrupadas serão responsáveis perante o dono da obra pela manuten-
ção da sua proposta com as legais consequências. No caso da adjudi-
cação da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração
do contrato, na modalidade de consórcio em regime de responsabili-
dade solidária.

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

a) Alvarás exigidos � da 10.ª subcategoria da 3.ª categoria, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeita;

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

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade finan-
ceira, económica e técnica, nos termos dos artigos 67.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de
acordo com o estabelecido no programa de concurso. A fi-
xação de 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 referên-
cia 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. Na avaliação da capacidade técnica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso,
deverão ser adoptados os seguintes critérios � a) Compro-
vação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a
50% do valor estimado do contrato; b) Adequação do equi-
pamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exi-
gências técnicas; c) Adequação dos técnicos e os serviços
técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas terão a va-
lidade de 66 dias.

13 � Critérios de adjudicação � os critérios de apreciação das
propostas serão, genericamente os seguintes:

a) Preço da proposta � 60%;
b) Valia técnica da proposta e garantia � 20%;

Memória descritiva e justificativa do modo de execução da
obra � 20% do factor 21.2;

Currículo dos quadros técnicos (técnicos, serviços técnicos
e encarregados), e da carga de pessoal, a afectar à obra �
20% do factor 21.2;

Programa de trabalhos � 20% do factor 21.2;
Plano de equipamento a afectar à execução da obra e res-

pectivo controle -20% do factor 21.2;
Valor e número das obras da mesma natureza executadas

nos últimos três anos, adjudicadas directamente e/ou em
regime de sub-empreitada � 20% do factor 21.1.

d) Prazo de execução � 20%.

14 � Propostas variantes � não é admitida a apresentação de
propostas variantes.

15 � Não aplicável.
16 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado nenhum

anúncio de informação prévia relativo a esta empreitada.
17 � Envio de anúncio publicação � o presente anúncio não é

enviado para publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
18 � Acordo sobre contratos públicos da Organização Mundial do

Comércio � o contrato não se encontra abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos da Organização Mundial do Comércio.

23 de Março de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 1000208673

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Anúncio
Concurso público

(nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro).

1 � O concurso é promovido por � Câmara Municipal do En-
troncamento, Largo José Duarte Coelho, 2330-078 Entroncamento
(telefone: 249720400; fax: 249718615; email: obras@cm-
-entroncamento.pt).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro.

3 � a) Local de execução � Parque do Bonito, Entroncamento.
b) Designação da empreitada � «piscina exterior, cobertura. aca-

bamentos e equipamento».
Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no projecto e

mapa de medição, designadamente � trabalhos de acabamento da
piscina incluindo a cobertura telescópica da piscina, caixilharias exte-
riores de alumínio, alvenarias, revestimento de paredes e pavimen-
tos, pinturas, instalação de águas, esgotos e gás, instalações eléctri-
cas, sistema de ventilação e climatização. Com a seguinte classificação
(CPA) de acordo com o Regulamento CE n.º 1232/98, de 17 de Ju-
nho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L177, de 22
de Junho de 1998: 45.21.62; 45.22.1; 45.31.12; 45.33.12; 45.33.30;
45.42.11; 45.43.1; 45.44.2.

Preço base do concurso � o preço base do concurso é de 1 325
621,89 € com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo é contínuo e é contado
a partir da data da consignação dos trabalhos, incluindo Sábados,
Domingos e feriados.

5 � a) o processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados nos Serviços Administrativos da DOMSU,
Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos da Câmara Munici-
pal do Entroncamento nos dias úteis das 9 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, desde a data de
publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

O processo pode ser pedido até ao 12.º dia após a publicação em
Diário da República, na Câmara Municipal do Entroncamento. Os
pedidos serão feitos por escrito para � Câmara Municipal do Entron-
camento, Largo José Duarte Coelho, 2330-078 Entroncamento (te-
lefone: 249720400; fax: 249718615; email obras@cm-entronca-
mento.pt).

b) O preço do processo de concurso é de 450,00 € acrescido de
IVA a pagar em numerário ou cheque passado a favor de Câmara
Municipal do Entroncamento.

6 � a) As propostas (documentos de habilitação e documentos que
instruem a proposta de preço) deverão ser apresentadas até às 16 horas
do 30.º dia (incluindo na contagem Sábados, Domingos e feriados)
sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao da publicação no
Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, nos Serviços
Administrativos da DOMSU, Divisão de Obras Municipais e Serviços
Urbanos da Câmara Municipal do Entroncamento, ou enviadas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
serão redigidas em língua portuguesa, tendo em consideração, relati-
vamente aos documentos, o disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os concorren-
tes, ou seus representantes, devidamente identificados e credenciados
para o acto.

b) O acto do concurso é público, terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal do Entroncamento, Largo José Duarte Coelho,
2330-078 Entroncamento e realizar-se-á pelas 10 horas e 30 minu-
tos do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação de
propostas.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total do respectivo con-
trato.

9 � A empreitada é por preço global.
Os pagamentos serão efectuados periodicamente, mediante a ela-

boração de autos de medição mensais dos trabalhos executados de cada
espécie, às quais serão aplicados os preços unitários previstos no con-
trato.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se empresas individualmente,
ou grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato, não sendo admitidos, sob pena de
exclusão, agrupamentos sob qualquer outra forma.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 84 � 9 de Abril de 20037694

11 � Só serão admitidos ao concurso:

a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI) que possuam as seguintes autorizações:

a.1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da pro-
posta;

a.2) As 3.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, as
8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe corres-
pondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Os concorrentes deverão ainda apresentar:

1) Comprovativo da execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza, da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 60% do valor base do concurso;

2) Documento comprovativo da adequação do equipamento
e ferramenta especial a utilizar na obra, seja própria, alu-
gado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas;

3) Documento comprovativo dos técnicos e os serviços
técnicos estejam ou não integrados na empresa, a afectar
à obra.

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

13 � Analisada a capacidade financeira, económica e técnica, se-
rão as propostas dos concorrentes qualificadas e apreciadas, sendo a
adjudicação efectuada à proposta economicamente mais vantajosa,
tendo em consideração os seguintes factores de ponderação:

a) Preço, 60%;
b) Prazo de execução, 15%;
c) Valor técnico da proposta, 25%.

Preço � à proposta de mais baixo preço será atribuída a classifica-
ção de nove pontos.

A classificação de um ponto será atribuída ao maior dos seguintes
valores � proposta de mais alto preço ou valor de 30% acima do
valor base.

As restantes classificações serão obtidas de forma proporcional entre
os referidos valores de um a nove.

Prazo � ao prazo igual ao prazo de execução definido no caderno
de encargos será atribuída a pontuação de cinco pontos.

A cada mês de redução desse prazo será atribuída uma pontuação
adicional de 0,5 pontos até ao máximo de nove pontos.

Valor técnico da proposta � o valor técnico da proposta será
avaliado através de todos os elementos escritos e gráficos que defi-
nam a sua execução, faseamento e planeamento, correspondendo 50
% à análise dos seguintes itens:

Nota justificativa do preço;
Equilíbrio e razoabilidade de preços unitários;
Plano de trabalhos, cargas de equipamento e mão-de-obra;
Memória descritiva e justificativa.

E os restantes 50 % à análise dos elementos apresentados de ca-
racterização da cobertura telescópica e painéis da fachada sul, referi-
dos na alínea g) do n.º 16.

Sendo atribuídas pontuações entre o máximo de nove pontos e o
mínimo de um ponto.

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

15 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas, sendo
a condicionante admitida o prazo de execução.

19 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara Municipal, Jai-
me Manuel Gonçalves Ramos. 1000208682

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Anúncio
Concurso público para a concessão da exploração e ges-

tão dos sistemas municipais de captação, tratamento e
distribuição de água para consumo público e de reco-
lha, tratamento e rejeição de efluentes do concelho de
Lousada. Alteração da composição da comissão de aber-
tura de propostas e da comissão de análise das pro-
postas.

Torna-se público que por deliberação da Câmara Municipal de
Lousada de 17 de Março de 2003, foram alteradas as composições da

comissão de abertura de propostas e da comissão de análise de pro-
postas.

O processo com as alterações encontra-se patente na Câmara
Municipal de Lousada, sita na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 4624-
-909 Lousada, onde pode ser examinado durante as horas de expe-
diente.

O anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial da União
Europeia em 26 de Março de 2003 e para o Diário da República em
26 de Março de 2003.

21 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000208672

CAMARA MUNICIPAL DE MEDA

Anúncio

Concurso público � construção
do arquivo municipal de Meda

1 � A empreitada é adjudicada pela Câmara Municipal de Meda,
Largo do Município, 6430-197 Meda, (telefone: 279880040; tele-
fax: 279888291 e email: cmeda@cm-meda.pt).

2 � Trata-se de concurso público, nos termos do n.º 2, alínea a)
do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local da execução � freguesia de Meda.
b) Trabalhos de demolições, movimento de terras, estruturas em

betão armado, alvenarias, revestimento de pavimentos, paredes e
tectos, impermeabilizações, vãos, sanitários, equipamentos e diver-
sos. O preço base do concurso excluído o IVA é de 544 463,94 euros.

c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos.
4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução é de 12

meses contados da data do auto de consignação, incluindo-se nele os
Sábados, Domingos e dias feriados.

5 � a) Local e horário para exame do processo; Divisão de Obras
Municipais da Câmara Municipal de Meda, Largo do Município, 6430-
-197 Meda, durante o horário normal de expediente. A documenta-
ção referente ao processo poderá ser adquirida no mesmo local e
horário. A data limite para aquisição do processo de concurso será
até cinco dias antes do termo do prazo para a entrega das propostas.

b) pagamento: o custo do processo de concurso é de 270,00 euros,
acrescido do IVA à taxa em vigor.

6 � a) Data limite para apresentação das propostas � até às 16
horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte à publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) Endereço para entrega ou envio das propostas � Câmara Mu-
nicipal de Meda, Divisão de Obras Municipais, Largo do Município,
6430-197 Meda.

c) Língua � as propostas deverão ser redigidos em língua portu-
guesa, devendo os demais documentos, quando não redigidos em por-
tuguês, ser acompanhados de tradução legalizada ou em relação à qual
seja declarada a aceitação da sua prevalência, para todos e quaisquer
efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Pessoas admitidas a assistir ao acto � podem assistir ao acto
público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir
as devidamente credenciadas pelos concorrentes;

b) Hora, data e local � às 11 horas do dia útil que se seguir à
data limite para entrega das propostas, no salão nobre da
câmara municipal, Largo do Município, Meda.

8 � Cauções e garantias � não é exigida qualquer caução ou ga-
rantia na fase de apresentação das propostas. O concorrente a quem
for adjudicada a empreitada deverá apresentar, antes da assinatura do
contrato, uma caução igual a 5% do valor total da adjudicação.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo os traba-
lhos pagos mediante autos de medição mensais.

O financiamento terá como fonte o orçamento municipal.
10 � Modalidade jurídica de agrupamento: poderão concorrer

empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção do concurso.

11 � Condições mínimas exigidas aos concorrentes � os concor-
rentes deverão ser titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas
contendo as seguintes autorizações:

a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios, de acordo
com o estabelecido na Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho,
em classe correspondente ao valor da proposta; ou
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b) A 1.ª, 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, as quais têm de ser
de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se
na categoria em que o tipo de obra se enquadra; e

c) A 7.ª subcategoria da 1.ª categoria, a 1.ª, 8.ª e 10.ª subcate-
gorias da 5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte
dos trabalhos a que respeitem.

O concorrente poderá recorrer à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso para as autorizações referidas nesta alínea.

Todos os concorrentes deverão apresentar documentos que permi-
tam apreciar a sua aptidão para a boa execução da obra no que respei-
ta às condições mínimas de carácter técnico e económico.

12 � Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de 66 dias úteis a contar da data indicada no n.º 7, alínea b).

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à propos-
ta  economicamente mais vantajosa e que ofereça garantia de boa
execução e qualidade técnica, obedecendo ao disposto no n.º 1 do
artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e ao procedi-
mento a que se refere o Despacho MOPTC n.º 63/94 XII, de 30 de
Dezembro.

A selecção qualitativa dos concorrentes obedece a critérios de ca-
pacidade económica, financeira e técnica, com base na análise dos
documentos exigidos no n.º 14 do programa de concurso.

As propostas que obedeçam aos requisitos enumerados anteriormen-
te serão apreciados com base na ponderação dos seguintes critérios,
enunciados por ordem decrescente da sua importância e com a pon-
deração indicada:

Preço da proposta � 90%;
Prazo � 10%.

Estes critérios serão contabilizados e ordenados por ordem cres-
cente de acordo com a fórmula seguinte:

Ca = 0,90 × Cv + 0,10 × Cp
onde:

Ca = coeficiente para adjudicação;
Cv = Vp/Pb;
Cp = Pp/Pc;
Vp � valor da proposta;
Pb � preço base;
Pp � prazo da proposta;
Pc � prazo do concurso.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, João Germano
Mourato Leal Pinto. 3000096397

CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Mora, Rua do Município, 7490-243
Mora, (telefone: 266439070; fax: 266403260).

2 � (Nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, com as alterações introduzidas pela 163/99, de 14 de Setembro).

3 � a) Local da execução � EM 1092, Malarranha, EN 370, Sousel.
b) Designação da empreitada � «beneficiação da EM 1092,

Malarranha, EN 370, Sousel».
Natureza e extensão dos trabalhos e características da obra � a

empreitada refere-se à pavimentação e reperfilamento de EM 1092,
conforme os termos de referência do caderno de encargos, inserindo-
-se na subcategoria e categoria 45.23.3120-6 de acordo com a classi-
ficação estatística de produtos por actividade (CPA), a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L342, de 31 de
Dezembro, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia,
n.º L177, de 22 de Junho.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 1 973 300,00 €.
c) A empreitada refere-se a totalidade da obra.
4 � Prazo de execução máximo � 10 meses, incluindo Sábados,

Domingos e feriados.
Data do início dos trabalhos � data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados, na Divisão de Obras e Urbanismo da Câmara
Municipal de Mora, Rua do Município, 7490-243 Mora, durante as
horas de expediente, desde a data de publicação do respectivo anún-
cio até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Desde que solicitadas até ao final do primeiro terço do prazo
fixado para apresentação de propostas, os interessados podem obter

cópias autenticadas das peças escritas e desenhadas do processo de
concurso, no prazo de 10 dias, contados a partir da data da recepção
do respectivo pedido escrito na Câmara Municipal de Mora, mediante
o pagamento da importância de 623,50 € com exclusão de IVA, para
o processo completo, e será enviado à cobrança nos seis dias seguin-
tes à recepção do respectivo pedido escrito.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas na secção de expe-
diente da câmara municipal até às 17 horas e 30 minutos do 45.º dia
posterior à publicação deste anúncio no Diário da República, envia-
das através do serviço oficial dos correios sob registo e com aviso de
recepção para a morada indicada no n.º 1 ou entregues directamente
contra recibo.

b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
serão redigidas em língua portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes, ou seus representantes legais, devidamente identifica-
dos e credenciados para o acto.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Mora, pelas 10 horas, no 1.º dia útil seguinte ao
termo do prazo para a entrega das propostas.

8 � A caução a exigir para o contrato é de 5% do valor da adju-
dicação e em todos os pagamentos será deduzida a mesma percenta-
gem para reforço dessa caução.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são de acordo com o disposto
nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, o financiamento da empreitada terá como fonte o orçamento da
Câmara Municipal de Mora e fundos comunitários, reservando-se o
dono da obra o direito à sua não execução, caso a mesma não seja
comparticipada.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � de acordo
com o n.º 9 do programa de concurso.

11 � a) São admitidos a concurso os concorrentes titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo Instituto de Mercados de Obras Pública e Particulares e do Imo-
biliário (IMOPPI), que contenham as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe correspondente ao
valor total da sua proposta;

8.ª Subcategoria da 3.ª categoria, da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que respeitem.

b) São ainda admitidos a concurso os concorrentes referidos no
artigo 54.º, alíneas b), c) e d) do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
não detentores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas, habilitados nos termos e condições estatuídas nos artigos 67.º
e 68.º do citado diploma.

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

13 � Critério de adjudicação das propostas Analisada a capacidade
financeira, económica e técnica, serão as propostas dos concorrentes
qualificadas e apreciadas de acordo com a ponderação dos seguintes
factores:

Valia técnica da proposta � 55%;
Preço � 45%.

Na valia técnica da proposta, serão ponderados os seguintes
subfactores:

Programa de trabalhos, 30%;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra,

20%;
Meios humanos, 25%;
Meios materiais, 25%.

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

15, 16, 17 e 18 � (Não aplicáveis).

5 de Março de 2003. � O Presidente, (Assinatura ilegível.)
1000206101

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 46/2003

Concurso público � «prestação de serviços de recolha e
transporte de resíduos sólidos urbanos; fornecimento,
substituição, manutenção e lavagem de contentores».

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal da Nazaré, sita na
Avenida de Vieira Guimarães, 54, 2450 Nazaré, (telefone: 262550010;
fax: 262550019).



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 84 � 9 de Abril de 20037696

2 � Objecto do concurso � a prestação de serviços objecto deste
procedimento pertence à categoria 90.00.2 «serviços de tratamento
de resíduos», nos termos da classificação estatística de produtos e
actividades a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial da União Euro-
peia, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local da prestação do serviço no concelho da Nazaré, mais
concretamente nas zonas definidas nas plantas de localização cons-
tantes do anexo I ao programa de concurso.

4 � Duração do contrato � um ano, prorrogável automaticamente
por períodos sucessivos, até ao máximo de cinco anos, se nenhuma
das partes o denunciar, com a antecedência mínima de seis meses,
antes de terminar o contrato ou qualquer das suas prorrogações.

5 � Indicação de profissões específicas a que esteja reservada a
prestação de serviços � só serão admitidas a este concurso empresas,
ou consórcios de empresas, desde que, pelo menos uma delas, possua
no seu objecto social a recolha e transporte de resíduos sólidos urba-
nos, estejam devidamente legalizadas e técnica e financeiramente
habilitadas para a prestação do serviço pretendido.

6 � [�].
7 � Não é admitida a apresentação de propostas parciais por par-

te dos concorrentes.
8 � É admitida a apresentação de propostas variantes.
9 � As condições mínimas de carácter económico-financeira e

técnicas que cada concorrente terá de cumprir constam do programa
de concurso.

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

11 � Documentação:

a) Consulta de documentação � o processo de concurso pode-
rá ser examinado na Divisão de Ambiente e Serviços Urba-
nos da Câmara Municipal da Nazaré, durante os dias úteis,
no horário normal de expediente dos serviços (das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas);

b) Data limite para a obtenção da documentação � as cópias
dos elementos acima referidos poderão ser solicitadas direc-
tamente ou por escrito à entidade indicada na alínea ante-
rior, até ao 2.º terço do termo do prazo para a apresentação
das propostas;

c) O custo do processo é de 56,35 €, acrescidos de IVA, a li-
quidar em dinheiro ou em cheque no acto da aquisição,
debitando-se custos de expedição no caso de envio pelo cor-
reio.

12 � Propostas:

a) Local da recepção das propostas: as propostas deverão ser
entregues em mão ou enviadas sob registo e com aviso de
recepção ao serviço indicado no n.º l deste anúncio;

b) Data e hora limite da recepção das propostas: as propostas
serão apresentadas até às 17 horas do 30.º dia a contar do
dia seguinte à publicação do presente anúncio no Diário da
República;

c) Idioma � as propostas deverão ser obrigatoriamente redigi-
das em português.

13 � Sessão de abertura de propostas:

a) A sessão será pública, podendo a ela assistir qualquer interes-
sado e intervir os concorrentes ou seus representantes, desde
que devidamente credenciados;

b) Local, hora e data da abertura: o acto público de abertura
das propostas terá lugar nos serviços e endereço da entidade
pública contratante referida no n.º 1, pelas 14 horas e 30
minutos, da terça-feira seguinte ao termo do prazo para a
apresentação das propostas.

14 � Critério de adjudicação do contrato � a adjudicação é feita
segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo
em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importân-
cia:

14.1 � Mérito técnico da proposta, 30%.
14.1.1 � Metodologia apresentada, 8%.
14.1.2 � Meios humanos afectos ao serviço, 6%.
14.1.3 � Equipamentos propostos e sua adequabilidade ao serviço, 6%.
14.1.4 � Plano de trabalhos, incluindo horários e frequências, 5%.
14.1.5 � Adequabilidade do método proposto ao local interven-

ção, 3%.

14.1.6 � Instalações de apoio, 2%.
14.2 � Curriculum do concorrente, 25%.
14.2.1 � Capacidade técnica demonstrada pela experiência no

âmbito da prestação de serviços análogos, 25%.
14.3 � Preço e demais condições financeiras, 25%.
14.3.1 � Preço, 15%.
14.3.2 � Condições de pagamento, 6%.
14.3.3 � Revisão de preços, 4%.
14.4 � Inovação e clareza no modo de apresentação de propos-

tas, 15%.
14.4.1 � Equipamento, 4%.
14.4.2 � Metodologia de realização do serviços, 4%.
14.4.3 � Campanha de sensibilização proposta e outras formas de

comunicação, 4%.
14.4.4 � A apresentação da imagem do concorrente, 3%.
14.5 � Valorização do equipamento existente, 5%.
15 � Prazo de validade das propostas: as propostas serão válidas

por um período de 60 dias contados da data do acto público de aber-
tura de propostas.

16 � Caução � o concorrente a quem for adjudicado o forneci-
mento deverá prestar caução de valor correspondente a 5% do valor
total da adjudicação.

17 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação
prévia.

18 � [�].
19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República.
20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 3000096394

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Anúncio

Concurso público

(artigo 87.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99)

1 � Município de Viseu, Câmara Municipal de Viseu, Departamento
de Administração e Finanças, Secção de Aquisição, Praça da Repú-
blica, 3514-501 Viseu (telefone: 232427427; fax: 232425757, email
cmviseu@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso público � fornecimento contínuo de si-
nais de trânsito, pelo período de três anos:

a) Classificação estatística de produtos por actividade a que se
refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho de
29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial da União Europeia, de 22 de Junho de 1998:

Categoria � 28.75.2 Outros produtos.
Sub-categoria � 28.75.27 Outros arte factos metálicos.

b) Quantidade do bem � fornecimento continuo de sinalização
vertical, de acordo com as necessidades da autarquia durante
a vigência do contrato;

c) Tipo de contrato a celebrar � contrato de fornecimento.

3 � Local do fornecimento � armazém municipal, sito em Para-
dinha, Viseu.

4 � Duração do contrato � três anos, a partir da data de assina-
tura do contrato.

5 � O fornecimento, é reservado a firmas habilitadas a exercer a
actividade, em condições exigidas por lei.

6 � Para apreciação das condições de caracter profissional, téc-
nico e económico devem os concorrentes apresentar os seguintes
documentos � declaração emitida conforme modelo constante do
anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/99; declaração de que é titular das
habilitações ou autorizações profissionais específicas exigidas ou mem-
bro de determinadas organizações profissionais para poder prestar o
serviço objecto do presente concurso; documento, no caso de pessoas
colectivas, de prestação de contas dos três últimos exercícios findos
ou dos exercícios findos desde a constituição, caso tenha ocorrido há
menos de três anos; declarações, no caso de pessoas singulares, do
IRS apresentadas nos últimos três anos; declaração do concorrente na
qual indique, em relação aos três últimos anos, o volume global dos
seus negócios e da prestação de serviços objecto deste procedimento;
lista dos principais fornecimentos nos últimos três anos, respectivos
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montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes
ou, na sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por sim-
ples declaração do concorrente. Indicação do pessoal efectivo médio
anual do concorrente nos últimos três anos.

Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia
da qualidade e dos meios de estudo de investigação que utiliza.

7 � Modalidade jurídica � os candidatos terão de se encontrar
legalmente constituídos, podendo ser empresas ou agrupamento de
empresas em qualquer modalidade jurídica de associação no momento
em que se apresentam a concurso, desde que possuam capacidade fi-
nanceira e técnica, nomeadamente ao nível da funcionalidade, estéti-
ca e do comportamento, garantindo assim o fornecimento.

8 � a) O processo de concurso pode ser solicitado por escrito ou
verbalmente à Câmara Municipal de Viseu, Departamento de Admi-
nistração e Finanças, secção de aquisição.

b) No caso de ser pretendido o envio de cópias do processo por
correio deverão fazer esse pedido por escrito até 10 dias antes do
termo do prazo para apresentação das propostas, ficando a seu cargo
as despesas de correio.

c) O processo de concurso é fornecido gratuitamente.
9 � a) As propostas devem ser entregues ou remetidas por cor-

reio à entidade referida no n.º 1.
b) As propostas devem ser entregues até às 16 horas e 30 minutos,

do 20.º dia a contar da data da publicação do respectivo anuncio no
Diário da República.

c) As propostas e os documentos que a acompanham, caso não
estejam redigidos em língua portuguesa, serão acompanhados de tra-
dução legalizada, em relação à qual o concorrente declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos
originais.

10 � O acto público de abertura de propostas terá lugar no edifí-
cio dos Paços do Concelho, na Praça da República, do dia imediato à
data limite para a apresentação das propostas, pelas 10 horas, poden-
do intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus re-
presentantes devidamente credenciados.

11 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa tendo em conta os seguinte factores, por ordem de-
crescente de importância � preço, 40%; mérito da proposta, 35% e
prazo de entrega, 25%.

12 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as propostas é de sessenta dias a contar da sessão de
abertura das mesmas, considerando-se tacitamente prorrogado se os
concorrentes nada requeiram em contrário.

13 � Será exigida caução para garantia no montante de 5% do valor
da adjudicação, com exclusão do IVA e será prestada por depósito em
dinheiro ou em títulos, garantidos ou emitidos pelo Estado, garantia
bancária ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário.

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

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial da União Euro-
peia, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 24 de Março de 2003.

17 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � Março de
2003.

24 de Março de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000208684

ENTIDADES PARTICULARES

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA VERA CRUZ

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada

1 � Concurso realizado pelo Centro Social e Paroquial da Vera Cruz,
sito na Rua da Cavalaria 5, Urbanização Sá Barrocas 3800-351 Aveiro
(telefone: 234380420; fax: 234380425).

2 � a) Procedimento de adjudicação � concurso público, nos ter-
mos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 55/99, de 2 de Março.

b) Forma de contrato � escrito.
3 � a) Local de execução � distrito de Aveiro, concelho de Aveiro,

freguesia de Esgueira, Travessa da Senhora do Álamo.

b) A designação da empreitada � execução de empreitada de casa
abrigo para mulheres, contemplando obras de remodelação e adapta-
ção de habitação unifamiliar existente, de acordo com projectos es-
pecíficos.

c) Natureza, extensão e características gerais da obra � demoli-
ções várias e picagem de paramentos, fundações e estrutura, obras de
toscos e acabamentos, redes de água, esgotos, pluviais e gás, instala-
ções eléctrica, electromecânica e telecomunicações.

d) O preço base do concurso (com exclusão do IVA) é de
192 675,00 €.

e) A empreitada não se divide em partes.
4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 180 dias,

incluindo Sábados, Domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na secretaria do Centro Social e Paroquial da
Vera Cruz, sito na Rua da Cavalaria 5, Urbanização Sá Barrocas, 3800-
-351 Aveiro, e Gabinete de Apoio Técnico de Aveiro, sito na Rua do
Carmo, 20, rés-do-chão, Aveiro, durante todos os dias úteis e nas horas
normais de expediente desde o dia da publicação do anúncio até ao
dia e hora do acto público.

b) Podem ser solicitadas, por escrito, cópias dos elementos referi-
dos no n.º 5.a), no serviço indicado no n.º 1 e/ou no GAT de Aveiro,
até oito dias antes do termo do prazo para apresentação das propos-
tas.

c) O custo da totalidade dos elementos referidos n.º 5.a) é de 300,00 €,
acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro
ou por cheque visado passado a favor do Gabinete de Apoio Técnico
de Aveiro.

6 � As propostas terão de dar entrada na secretaria do Centro
Social e Paroquial da Vera Cruz, até às 16 horas, do dia 15 de Maio
de 2003.

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes, ou seus repre-
sentantes, contra recibo ou remetidas através do serviço oficial dos
correios de Portugal (CTT), sob registo e com aviso de recepção, no
serviço indicado no n.º 1.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, nos termos do n.º 1 do
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 55/99, de 2 de Março.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas, mas apenas poderão intervir os legais representan-
tes de cada concorrente, devidamente mandatados para o efeito, os
quais terão de fazer prova documental dessa qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar na Centro Social e Paro-
quial da Vera Cruz, pelas 10 horas, do 1.º dia útil imediato ao do ter-
mo do prazo do concurso.

8 � A caução exigida aquando da celebração do contrato é de 5%
do valor total do respectivo contrato e será prestada nas condições
do programa de concurso.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos dos artigos 8.º,
18.º, 19.º, 20.º, 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
sendo os trabalhos executados pagos mediante a elaboração de autos
de medição mensais, tendo em atenção as disposições referidas nos
artigos 202.º a 206.º na parte que lhe diz respeito, complementadas
pelas disposições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

O financiamento terá como fontes a dotação do próprio Centro
Social e Paroquial da Vera Cruz, co-financiado pelos fundos próprios
ao fim a que a mesma se destina, nomeadamente da Segurança Social
e outros.

10 � Quando o concorrente for um grupo de empresas, estas de-
verão constituir-se juridicamente em uma única entidade ou em con-
sórcio, em regime de responsabilidade solidária, para efeitos de cele-
bração do contrato.

11 � a) Natureza, classificação do alvará ou alvarás de obras pú-
blicas e outras condições técnicas e económicas a satisfazer pelos
concorrentes � só serão admitidas como concorrentes as empresas
titulares dos seguintes alvarás � os concorrentes estabelecidos em
Portugal, devem possuir os seguintes alvarás emitidos nos termos da
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho:

1.ª categoria, ou das 1.ª, 2.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 15.ª subca-
tegorias da 1.ª categoria e da 5.ª subcategoria da 5.ª categoria
e da classe correspondente ao valor da sua proposta;

Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Par-
ticulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março e das Portarias n.º 412-G/99 e
412-I/99, ambas de 4 de Junho e que seja equivalente aos al-
varás acima supracitados.

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas e inscritos em lista oficial de
empreiteiros aprovados do Estado pertencente ao espaço económico
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europeu � certificado(s) de inscrição(ões) emitidos pela autoridade
competente, nos termos estabelecidos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Para os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas e não inscritos em lista oficial
de empreiteiros aprovados � a documentação a que se refere o ar-
tigo 67.º, n.º 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

d) Classificação dos concorrentes:

d.1) A avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes, para a execução da obra posta a concurso, será
feita com base no quadro de referência constante da porta-
ria 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 apresente, cumulativamente e no
mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida
portaria, em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos
três anos nela referenciados, a partir do balanço e da
demonstração de resultados das respectivas declarações
anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da
última declaração anual de IRS ou IRC entregue para efei-
tos fiscais.

d.2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, para a
execução da obra posta a concurso, será feita de acordo com
os critérios seguidamente descriminados, sendo excluídos os
concorrentes que não verifiquem cumulativamente os três
critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 60% do valor estimado do contrato;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam
ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta economicamente mais vantajosa, à qual se chegará através
da análise dos seguintes factores e sub-factores:

Factores Subfactores

Preço ....................................................... 70% �
Valia técnica da proposta: 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 e
propostas condicionadas.

15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.

Março de 2003. � O Presidente da Direcção, (Assinatura ilegível.)
3000096495

ERSUC � RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S. A.

Anúncio

Concurso público � empreitada de reabilitação da estação
de tratamento de lixiviados do aterro sanitário de Aveiro

1 � Nome, endereço, número de telefone, telex e telecopiadora
do dono da obra � ERSUC � Resíduos Sólidos do Centro, S. A., Rua
de Alexandre Herculano, 21-B, 3000-019 Coimbra, (telefone:
239851910; fax: 239851918).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 47.º n.º 2, artigo 48.º e artigo 59.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março e demais legislação aplicável.

3 � a) Local de execução � distrito de Aveiro, concelho de Aveiro,
no aterro sanitário de Aveiro.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos,
descrição da empreitada com referência ao vocabulário comum para
os contratos públicos (CPV) � o concurso toma a designação de
«empreitada de reabilitação da estação de tratamento de lixiviados do
aterro sanitário de Aveiro».

Incluído nos n.os 45241410-5 do vocabulário comum para os con-
tratos públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal Oficial da
União Europeia, n.º S129, de 3 de Setembro de 1996.

A natureza e extensão dos trabalhos a desenvolver é a execução
das obras projectadas de acordo com o projecto de execução incluído
neste processo de concurso nomeadamente � obras associadas à rea-
bilitação de a estação de tratamento de lixiviados com execução de
trabalhos inerentes ao tratamento biológico, oxidação química, areja-
mento final e filtração, aplicação de lamas em excesso ao aterro,
telemetria e instalação eléctrica e automação, incluindo o forneci-
mento e montagem do equipamento mecânico, electromecânico e
eléctrico pretendido, entre outros.

A natureza e extensão dos trabalhos a desenvolver é a seguinte �
o preço base do concurso é de 375 000 €, não incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução pretendido para a
execução das obras deverá ser igual ou inferior a 90 dias após a data
da consignação, nos termos do artigo 151.º e 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

5 � Local e horário em que pode ser examinado ou pedido o pro-
cesso de concurso:

a) O processo de concurso pode ser examinado ou pedido na
ERSUC � Resíduos Sólidos do Centro, S. A., Rua Alexandre
Herculano, 21-B, 3000-019 Coimbra, durante as horas nor-
mais do expediente, de Segunda a Sexta-feira, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30
minutos. O processo do concurso será fornecido no prazo
máximo de seis dias úteis após a recepção do respectivo
pedido, através de carta timbrada, na ERSUC � Resíduos
Sólidos do Centro, S. A. O processo de concurso poderá ser
pedido até ao 10.º dia útil anterior ao termo do prazo para
apresentação das propostas;

b) O processo de concurso será fornecido, contra carta timbrada,
mediante o pagamento de 500 € com exclusão do imposto
sobre valor acrescentado, em dinheiro ou cheque, à ordem
da ERSUC � Resíduos Sólidos do Centro, S. A.

6 � a) Data e hora limites para apresentação de propostas � até
às 17 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publi-
cação deste anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � as pro-
postas, que serão entregues em duplicado, podem ser enviadas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão,
contra recibo, para o endereço referido no n.º 1, mantendo-se em
qualquer caso a exigência de que as mesmas sejam recebidas até ao
30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

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

i) As propostas serão redigidas em língua portuguesa;
ii) As propostas deverão incluir os documentos referidos nos

artigos 67.º a 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
tendo em consideração o disposto no artigo 71.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � os mandatários das empresas concorrentes devidamente cre-
denciados para o efeito.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � pelas 15 horas
do primeiro dia útil imediatamente a seguir ao termo do prazo para
apresentação das propostas. O acto público terá lugar, na ERSUC �
Resíduos Sólidos do Centro, S. A., Rua Alexandre Herculano, 21-B,
3000-019 Coimbra.

8 � Cauções e garantias � a caução é de 5% do total da adjudica-
ção, excluindo o IVA, e será prestada com a celebração do contrato,
por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro caução.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços.
10 � Modalidade jurídica de associação de empreiteiros � os agru-

pamentos de empresas podem apresentar propostas sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, no momento em
que se apresentem a concurso, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da acti-
vidade de empreiteiro de obras públicas e desde que declarem a inten-
ção em caso de adjudicação de se associarem em consórcio externo,
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agrupamento complementar de empresas ou sociedade anónima, em
qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária dos con-
sorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agru-
pamento ou sociedade.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto de Mercado de Obras Públicas e Par-
ticulares (IMOPPI), devendo ser titulares das autorizações
da 1.ª, 6.ª, 9.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª categoria e das
classes correspondente cada uma, ao valor dos trabalhos es-
pecializados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada
um desses trabalhos cabe na proposta;

b) Podem ser admitidos a concurso:

i) 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);

ii) Os não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas emitido pelo 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 menciona-
das no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21
de Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de
Janeiro, o qual indicará os elementos de referência rela-
tivos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista;

iii) Os concorrentes nacionais dos estados signatários do
acordo sobre contratos públicos da Organização Mundial
do Comércio e os nacionais do Espaço Económico Euro-
peu não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro 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 comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a exe-
cução da obra posta a concurso, indicados nos termos
previstos no programa de concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � a validade das propostas é
de 66 dias contados da data do acto público do concurso. Este prazo,
se necessário, considerar-se-á prorrogado, por consentimento tácito
dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.

13 � Critérios de adjudicação � o critério de apreciação das pro-
postas será o seguinte:

a) Preço proposto, 60%;
b) Qualidade técnica da proposta, 25%;
c) Programa e prazo de execução, 15%.

14 � Variantes � não são admitidas variantes.
15 � Outras informações � a entidade que preside ao concurso

reserva-se o direito de não adjudicar a nenhum dos concorrentes, nos
termos previstos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e no caso
de não serem confirmadas as participações do Fundo de Coesão.

16 � Data de envio para publicação no Diário da República �
26 de Março de 2003.

26 de Março de 2003. � O Administrador Delegado, Alberto San-
tos. 3000096345

HOSPITAL DE SANTA CRUZ, S. A.

Anúncio

Anulação do concurso público n.º 22/2003
referente a luvas cirúrgicas

Torna-se público a anulação do concurso público n.º 22/2003, dada
a obrigatoriedade de aderência das instituições e serviços do SNS aos
contratos públicos de Aprovisionamento do IGIF.

O anúncio do concurso supra referido foi publicado no Diário da
República, 3.ª série pág. 23 415 de 30 de Outubro de 2002.

A redacção completa destes anúncios foi enviada e recebida para
publicação à Imprensa Nacional Casa da Moeda, S. A. em 18 de Março
de 2003.

28 de Março de 2003. � A Administrador Hospitalar, (Assinatura
ilegível.) 3000096699

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto do Emprego e Formação Profissional

Aviso

Concurso público internacional AQA 20032100129

Rectificação

Concurso público Internacional na AQA 20032100129, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para aquisição de pres-
tação de serviços de limpeza no Centro de Formação Profissional de
Rio Meão, cujo anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 64, de 17 de Março de 2003.

Para os devidos efeitos se informa que nesta data foi junto ao pro-
cesso, rectificação ao artigo 10.º do programa de concurso.

28 de Março de 2003. � O Director de Departamento, António
Maximino Oliveira. 3000096655

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada �
«caminho municipal Cova de Ródão»

Rectificação

Para os devidos efeitos torna-se público que, relativamente ao
concurso mencionado em epígrafe, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 37, de 13 de Fevereiro de 2003 e rectificado pelo Diário
da República, 3.ª série, n.º 54, de 5 de Março de 2003, são alterados
os números e alíneas abaixo discriminados, que passam a ter as se-
guintes redacções:

3 � Informações gerais da obra:

b) Designação da empreitada � Caminho Municipal Cova de
Ródão.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 120 dias, a partir
da consignação da obra.

11 � Idoneidade, habilitação e qualificação/aptidão dos concorren-
tes:

a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
correspondente às seguintes autorizações:

1.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da sua proposta;

2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria e das classes corres-
pondentes aos valores dos trabalhos especializados que lhe
respeitem;

13 � O critério de adjudicação da empreitada, com a indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação, é o
seguinte:

Factor preço (0,80);
Factor prazo (0,20).

15 � É permitida a apresentação de propostas condicionadas que
envolvam prazo de execução inferior ao prazo máximo indicado no
n.º 4.

O prazo de apresentação das propostas considera-se prorrogado
podendo as mesmas ser apresentadas até às 17 horas do 15.º dia pos-
terior (neste prazo serão contados os Sábados, Domingos e feriados,
conforme o n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março) ao da publicação do presente anúncio rectificativo no Diário
da República.

25 de Março de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Luís Mi-
guel Ferro Pereira. 3000096388
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

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: «SPACE � Sociedade Portuguesa
de Aviação, Comércio e Excursões, L.da», com sede na Avenida
António Serpa, 23, 8.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 1050
Lisboa, titular dos contratos públicos de aprovisionamento n.os 111
149, 111 159, 111 170 e 111 181, homologados pela Portaria
n.º 1388/2001 (2.ª série), de 16 de Agosto, em cumprimento do dis-
posto nas alíneas h) e d) do n.º 1 do artigo 13.º do caderno de encar-
gos, relativo aos contratos públicos de aprovisionamento para a pres-
tação de serviços de viagens e alojamentos ao Estado, comunicou à
Direcção-Geral do Património a seguinte alteração � mudou a deno-
minação e forma social da firma para «TOP ATLÂNTICO � Via-
gens e Turismo, S. A.»

5 de Março de 2003. � Pela Directora-Geral do Património, Ma-
nuel da Silva Pinheiro. 3000096782

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto Português da Qualidade

Despacho IPQ n.º 007/2003

Assunto � qualificação de serviço concelhio de metrologia
como organismo de verificação metrológica

1 � Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, determino:

a) É reconhecida a qualificação a José Maria Castro Freire Flo-
res, empresário em nome individual, com instalações na Rua
da República, 267, loja B, Fernão Ferro, 2840 Seixal, para a
execução das operações de verificação metrológica nos con-
celhos e nos domínios e alcances discriminados no anexo ao
presente despacho;

b) O referido serviço concelhio de metrologia colocará, nos
termos da legislação em vigor, a respectiva marca própria,
anexa ao presente despacho, bem como o símbolo da opera-
ção de controlo metrológico, no esquema de selagem dos
instrumentos de medição abrangidos por esta qualificação;

c) Das operações envolvidas serão mantidas em arquivo os re-
latórios dos ensaios correspondentes às operações de con-
trolo metrológico, nos termos da lei;

d) Mensalmente deverá o serviço concelhio de metrologia en-
viar ao IPQ uma relação de instrumentos que foram verifi-
cados, assim como efectuar o pagamento dos montantes
previstos no n.º 11, do Despacho n.º 5548/98, de 27 de Fe-
vereiro, do ministro da economia, até ao dia 10 do mês se-
guinte, mediante cheque endossado ao Instituto Português da
Qualidade, remetido ao serviço de metrologia legal, Rua
António Gião, 2, 2829-513 Caparica;

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste des-
pacho encontra-se definido na tabela de taxas de controlo
metrológico e será revista anualmente.

2 � O presente despacho é válido até 31 de Dezembro de 2005.

Anexo ao despacho n.º IPQ 007/2003

Serviço concelhio de metrologia como organismo de verificação
metrológica.

Organismo de verificação metrológica:

Classe
Domínio de Gama/alcance

precisão

Primeira verificação após reparação e II Até 10 kg
verificação periódica de instrumen-
tos de pesagem de funcionamento
não automático.

Primeira verificação após reparação e III e IIII Até 3000 kg
verificação periódica de instrumen-
tos de pesagem de funcionamento
não automático.

Primeira verificação após reparação e M1 1 mg a 200 g
verificação periódica de massas.

Primeira verificação após reparação e M2 100 mg e 20 kg
verificação periódica de massas.

Primeira verificação após reparação e verificação periódica de con-
tadores de tempo de bilhar e parcómetros.

Concelhos abrangidos:

Barreiro;
Seixal;
Sesimbra.

22 de Janeiro de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Cas-
tro.

3000089509

Despacho

Aprovação complementar de modelo n.º 103.91.03.3.07

No uso da competência conferida pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b)
do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos do n.º 5.1
da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, aprovo o tipo Fleetsys III
DIT do conjunto de medição de abastecimento de combustível, marca
Petrotec, modelo EURO 2000, conforme foi requerido pela firma
PETROTEC � Assistência Técnica ao Ramo Petrolífero, L.da, com
sede no Parque Industrial Pavilhão C2, São João da Ponte, 4800-493
Guimarães.

I � Descrição sumária � trata-se de um conjunto de medição de
abastecimento de combustível, aprovado pelo despacho de aprovação
de modelo n.º 103.91.95.3.33, publicado na 3.ª série do Diário da
República n.º 133/95, de 8 de Junho e pelos despachos de aprovação
complementar de modelo n.º 103.91.97.3.04, n.º 103.91.97.3.19 e
n.º 103.91.98.3.01, publicados na 3.ª série dos Diários da República
n.º 53/97, de 4 de Março, n.º 134/97, de 12 de Junho e, n.º 17/03, de
21 de Janeiro, respectivamente.

A alteração relativamente ao modelo já aprovado e às respectivas
aprovações complementares consta da integração de um terminal de
gestão de frotas.

II � Condições de utilização:

1) O conjunto de medição da marca PETROTEC, modelo EURO
2000, tipo FLEETYS III DIT é utilizado para a medição de
gasolina, gasóleo, petróleo e mistura de gasolina com óleo;

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
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Despacho

Aprovação de modelo 101.21.03.3.14

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1
da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n° 1020/83 de
6 de Dezembro, aprovo o taxímetro electrónico, marca ARGO, mo-
delo 1145-01, fabricado por Mannesman Kienzle GMBH, com sede
em 7730 Villingen, Alemanha e requerido pela empresa MULTI-
FROTA, Comércio e Gestão de Frotas, L.da com sede na Rua Maria
Isabel Saint-Léger, 26, apartado 3104, 1301-902 Lisboa.

I � Constituição � os taxímetros são constituídos por:

Indicadores digitais;
Microprocessador;
16 tarifas de armazenamento de dados nas memórias EEPROM

e RAM;
Relógio electrónico calendário;
Gerador de impulsos;
Dispositivo de simulação de ensaios;
Interface de ligação ao taxímetro, do dispositivo luminoso mar-

ca Jasil, modelo TSD 52, através de um cabo blindado que
não pode ser seccionado, com um mecanismo de controlo que
em caso de anomalia bloqueia o funcionamento do dispositivo
luminoso e do taxímetro na posição de funcionamento «Li-
vre».

II � Características metrológicas � mostrador com três campos
sendo um de indicação do preço da viagem com alcance máximo de
9999,99 euros e divisão de 0,01 euros, outro de indicação de suple-
mentos, de indicação de tarifa com alcance máximo de 99,99 euros e
divisão de 0,01 euros e o terceiro, com um dígito, de indicação de
tarifa.

Indicador luminoso, em forma de relógio, informativo de trabalho
em tempo ou distância.

III � Condições de utilização � os taxímetros, devem satisfazer
os erros máximos admissíveis constantes na Portaria n.º 1020/83, de
6 de Dezembro e serem programados de acordo com a legislação
tarifária em vigor.

Os taxímetros devem conter zonas de selagem, por forma a serem
apostos os símbolos de controlo metrológico em local visível e aces-
sível, nos seguintes dispositivos:

Caixa do taxímetro;
Caixa do dispositivo adaptador;
Dispositivos de ligação;
Eventuais placas de inscrições;
Ligação do gerador de impulsos ao taxímetro quando aquele fi-

zer parte da própria viatura.

IV � Inscrições e marcações � cada taxímetro deverá conter, em
local visível, de forma legível e indelével, uma placa com as seguintes
indicações:

Nome ou marca do fabricante;
Ano e número de fabrico;
Constante K, em imp/km;
Símbolo de aprovação de modelo, constante no anexo I da Por-

taria n.º 962/90, de 9 de Outubro, com a indicação numérica
seguinte:

P
V � Selagem e punçoamento � os taxímetros serão selados e

punçoados, de acordo com o esquema de selagem publicado em anexo
a este diploma.

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

VII � Depósito de modelo � um exemplar nas instalações do re-
querente e no processo, depositado no Instituto Português da Quali-
dade, desenhos de construção, esquemáticos e fotografias.

24 de Fevereiro de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de
Castro.

03

1003.91/07

03

101.21/14

2) O modelo EURO 2000 tipo FLEETYS III DIT será comercializado
apenas na versão de um produto, uma mangueira:

2.1) As únicas variantes estão relacionadas com o número
de impressoras disponíveis em cada terminal:

Situação 1 � uma impressora de jornal (interna);
Situação 2 � uma impressora de recibos (externa);
Situação 3 � nenhuma impressora.

2.2) Independentemente de cada uma das situações, descri-
tas no n.º 3, estarão ainda disponíveis qualquer que seja a
configuração, um leitor de cartões, um teclado numérico
de 12 teclas e um display alfanumérico LCD.

2.3 � Esta versão só tem a possibilidade de fazer o abaste-
cimento através de um cartão magnético emitido pela
entidade detentora do sistema.

3) Será colocada em ambas as faces do visor a frase � «forne-
cimento mínimo, 5 L».

4) Será colocada uma placa de identificação, em local bem vi-
sível numa das faces de leitura do calculador, quando possí-
vel, contendo as respectivas indicações relativas a:

Fabricante/importador;
Marca;
Modelo;
Ano e número de fabrico;
Caudal máximo;
Pressão máxima de serviço;
Menor divisão de volume;
Menor divisão do preço a pagar.

III � Características metrológicas:

Caudal máximo � 40, 80 ou 130 L/min;
Fornecimento mínimo � 5 L;
Pressão máxima de funcionamento � 3 x 105 Pa;
Menor divisão de volume � 1 cl;
Menor divisão do preço a pagar � 0,01 euro.

II � Marcação � os instrumentos fabricados ao abrigo desta apro-
vação deverão ser marcados na placa de identificação, de forma bem
visível, com o símbolo constante do anexo I da Portaria n.º 962/90,
de 9 de Outubro e a identificação numérica seguinte:

P
III � Selagem � a selagem efectua-se de acordo com o esquema a

seguir indicado.

19 de Janeiro de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.

ESQUEMA DE SELAGEM

3000090283
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Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e no Regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade so-
cial abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utili-
dade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 14/2003 a fls. 141 do livro
n.º 9 das Associações de Solidariedade Social e considera-se efectuado
em 4 de Agosto de 2000, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regu-
lamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação de Educação Popular do Zambu-
jal.

Sede � Rua Cidade de Faro, Fonte-Nova, Zambujal, São
Domingos de Rana, Cascais.

Fins � a promoção social e cultural dos associados, a promoção
do desenvolvimento integral da criança, a promoção dos
jovens, o apoio aos idosos.

Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares
maiores de 16 anos e as pessoas colectivas.

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados � os que
pedirem a sua exoneração; os que deixarem de pagar as suas
quotas durante 12 meses ou que, sendo notificados pela
direcção para efectuar o pagamento de quotas em atraso, o
não façam no prazo de 30 dias e os que por actos dolosos
tenham prejudicado materialmente a associação.

20 de Março de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, (Assinatura ile-
gível.) 3000096805

Declaração

Declara-se em conformidade com o disposto no Estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e regulamento aprovado pela
Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, aplicável por força da Portaria
n.º 466/86, de 25 de Agosto, que se procedeu ao registo definitivo da
alteração global dos estatutos da associação abaixo identificada, insti-
tuição particular de solidariedade social, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 10/2002, a fls. 197 verso e
198 do Livro das Instituições com Fins de Saúde e considera-se efec-
tuado em 21 de Março de 2002, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Al-
fândega da Fé.

Sede � Centro de Saúde de Alfândega da Fé.
Fins � favorecer a intervenção da comunidade na vida do Centro

de Saúde, promovendo e colaborando na humanização dos
cuidados de saúde e na melhoria do bem estar do doente, na
assistência domiciliária, serviço ambulatório e integração do
doente na sociedade e quaisquer outras políticas de saúde. É
assim finalidade da LACSAF prestar apoio social e comunitário
às famílias e pessoas mais vulneráveis (incluindo idosos, criança,
e jovens).

Admissão de sócios � podem ser associados as pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas que aceitem os
fins visados pela LACSAF e que nela se inscrevem, mediante
proposta apresentada à direcção por qualquer associado.

22 de Março de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, (Assinatura ile-
gível.) 3000096806

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Despacho
Por despacho de 16 de Setembro de 1999, do sub-director geral de

transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída

3000093424

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração
Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e no regulamento aprovado pela
Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo defi-
nitivo da alteração dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3/81,
a fls. 4 e 4 verso do livro n.º 1 das fundações de solidariedade social
e considera-se efectuado em 10 de Setembro de 2002, nos termos do
n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Cáritas Diocesana de Coimbra.
Sede � Rua D. Francisco de Almeida, freguesia de Santo António

dos Olivais, Coimbra.
Fins � Colaborar de modo privilegiado e abrangente com o bispo

da diocese, na dinamização da acção sócio-caritativa da Igreja,
promovendo, orientando e apoiando as comunidades cristãs
na organização da sua acção social. Contribuir para a
efectivação dos direitos sociais dos cidadãos muito em espe-
cial � fomentar o voluntariado; promover o desenvolvimento
sócio-local; apoiar a infância e juventude, incluindo as crianças
e jovens em perigo; proteger os cidadãos em situações de
emergência ou calamidade, bem como na doença, velhice,
invalidez, desemprego e em quaisquer situações de falta ou
diminuição de meios de subsistência; promover a saúde e
prevenir a doença; apoiar as pessoas com deficiência ou que,
em virtude da idade, doença ou isolamento social, se
encontrem em situação de particular dependência ou de
vulnerabilidade; desenvolver programas de prevenção e de luta
contra a pobreza e a exclusão social; prevenir a toxicode-
pendência e apoiar o tratamento e a reinserção social, de
toxicodependentes. Secundariamente � desenvolver planos e
efectivar acções de formação profissional.

21 de Março de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, (Assinatura ile-
gível.) 3000096766
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por delegação de poderes, foi outorgado, com dispensa de inquérito
administrativo, nos termos do artigo 97.º do R. T. A., o prolonga-
mento à Portela da carreira urbana de serviço público de passageiros,
entre Bairro da Encarnação e Marquês de Pombal, (n.º 22), explorada
pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S. A. com sede em Rua 1.º
de Maio, 101, 103, passando a respectiva concessão a designar-se
por � Marquês de Pombal-Portela (R. Escritores).

3 de Março de 2003. � Pela Directora da Delegação de Transpor-
tes de Lisboa, Joaquim Ferreira. 3000094720

Delegação de Transportes do Norte

Aviso n.º 826/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a firma
Henriques & Filhos � Transportes Públicos de Passageiros, L.da com
sede na Quinta do Sol, Salamonde, Vieira do Minho, requereu a con-
cessão de uma carreira em regime regular entre Calvelos e Vieira do
Minho, ambas do concelho de Vieira do Minho e distrito de Braga,
passando por cruzamento São Silvestre, Louredo, Coração, Penelas,
Sainhas, Cruzamento Rossas, Pombal, Santa Marta, Figueiró, Mostei-
ro e Escolas.

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do regulamento de
transportes em automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a con-
tar da data da presente publicação, para o que podem consultar o
respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre ,1459 Porto.

26 de Fevereiro de 2003. � Pelo Director de Serviços, (Assina-
tura ilegível.) 3000094306

Avis n.º 830/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a firma
Henriques & Filhos � Transportes Públicos de Passageiros, L.da com
sede na Quinta do Sol, Salamonde, Vieira do Minho, requereu a con-
cessão de uma carreira em regime regular entre Borralha, concelho de
Montalegre e Ruivães, concelho de Vieira do Minho, ambas do distri-
to de Braga, passando por Linharelhos, Lamalonga, Campos, Zebral
e Botica.

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de
Transportes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a con-
tar da data da presente publicação, para o que podem consultar o
respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre, 1459 Porto.

26 de Fevereiro de 2003. � Pelo Director de Serviços, (Assina-
tura ilegível.) 3000094310

Aviso n.º 818/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a firma
Henriques & Filhos � Transportes Públicos de Passageiros, L.da com
sede na Quinta do Sol, Salamonde, Vieira do Minho, requereu a con-
cessão de uma carreira em regime regular entre Lamalonga e Vieira
do Minho, ambas do concelho de Vieira do Minho e ,distrito de Braga,
passando por Campos, Zebral, Botica, Santa Leocádia Ruivães,
Salamonde, Sudro, Cubo, Gavilheiras, Cheio, Penedo, Rechã,
Cerdeirinhas, Real de Baixo e Atafuna.

Nos termos do parágrafo 1.º de artigo 101.º do Regulamento de
Transportes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a con-
tar da data da presente publicação, para o que podem consultar o
respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre, 1459 Porto.

26 de Fevereiro de 2003. � Pelo Director de Serviços, (Assina-
tura ilegível.) 3000094313

Aviso n.º 824/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a firma
Henriques & Filhos � Transportes Públicos de Passageiros, L.da com
sede na Quinta do Sol, Salamonde, Vieira do Minho, requereu a con-
cessão de uma carreira em regime regular entre Cubo e Vieira do
Minho, ambas do concelho de Vieira do Minho e distrito de Braga,
passando por Louredo, Candão, Fornelos, Cortinhas, Faldrem, Crasto,
Curro, Lage, São João da Cova, Eiros, Bouças, Caniçada, Cerdeirinhas,
Real de Baixo, Tabuaças, Postemião e Terra Feita.

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de
Transportes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a con-
tar da data da presente publicação, para o que podem consultar o
respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre, 1459 Porto.

26 de Fevereiro de 2003. � Pelo Director de Serviços, (Assina-
tura ilegível.) 3000094317

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ARCOS DE VALDEVEZ

Anúncio

Processo n.º 13/03.0TBAVV.
Processo especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Luís José Fernandes & Filhos, L.da, e outro(s).

São notificados os credores de que por despacho de 6 de Março de
2003, foi designado o dia 24 de Junho de 2003, pelas 14 horas para
a realização da assembleia de credores no edifício deste tribunal, como
preceitua o disposto no artigo 28.º do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no ar-
tigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em 8
de Janeiro de 2003, e que o seu duplicado se encontra à disposição de
quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de ex-
pediente.

7 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.) �
O Oficial de Justiça, José Luís Dantas. 3000094791

TRIBUNAL DA COMARCA DE CHAVES

Anúncio

Processo n.º 206/03.0TBCHV.
Falência (requerida).
Requerente � Joaquim Costa & Santos Empreitadas, L.da

Faz saber que são citados os credores da requerente: Joaquim Costa
& Santos Empreitadas, L.da, domicílio: Estrada do Seara, Alto da
Trindade, Santa Maria Maior, 5400 Chaves, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Fevereiro de 2003.

24 de Fevereiro de 2003. � O Juiz de Direito, Jorge Gonçalves. �
A Oficial de Justiça, Laura Imaginário. 3000093661
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TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio
Processo n.º 348/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Sociedade de Confecções Raduk, L.da

Dr.ª Rosa Lima Teixeira, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença, proferida nos presentes autos, foi de-
clarada a falência de requerente: Sociedade de Confecções Raduk, L.da,
estado civil: desconhecido, identificação fiscal n.º 501252193, domi-
cílio: Bairro do Cabeço, 6205 Tortosendo, tendo sido fixado em 10
dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

Foi nomeado liquidatário judicial António Ramos Correia, liquida-
tário judicial, identificação fiscal n.º 160003350, endereço: Rua de
Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, 6200-000 Covilhã.

10 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Rosa Lima Teixeira. �
A Oficial de Justiça, Ana Valente. 3000095121

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

Processo n.º 415/03.2TBFLG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Internacional de Crédito, S. A.
Requerida � Rumarel � Construção Civil, L.da

Dr.ª Carlos Armando C R de Carvalho, juiz de direito do 3.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Felgueiras:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Rumarel � Cons-
trução Civil, L.da, identificação fiscal n.º 504260979, domicílio:
Telheira, Unhão, 4610 Felgueiras, 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 Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 30 de Janeiro de 2003.

14 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, Carlos Armando C R
de Carvalho. � A Oficial de Justiça, Ana Capelo. 3000096284

Anúncio

Processo n.º 448/03.9TBFLG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Internacional de Crédito, S. A.
Requerida � Fernando Azevedo & Esposa, L.da

Dr.ª Carlos Armando C R de Carvalho, juiz de direito do 3.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Felgueiras:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Fernando Aze-
vedo & Esposa, L.da, domicílio: Lugar da Telheira, Unhão, 4610
Felgueiras, 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 31 de Janeiro de 2003.

14 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, Carlos Armando C R
de Carvalho. � O Oficial de Justiça, Armando Capelo.

3000096289

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOURINHÃ

Anúncio

Processo n.º 123/03.4TBLNH.
Falência (requerida).
Requerente � Sarl Vialtis Card.
Requerida � Bluetrans � Transportes Nacionais e Internacionais de

Mercadorias, L.da

Dr. Jorge Costa, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Lourinhã:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Bluetrans �
Transportes Nacionais e Internacionais de Mercadorias, L.da, com sede
na Rua do Carmo, 4, 1.º, direito, 2530-141 Lourinhã, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Fevereiro de 2003.

19 de Fevereiro de 2003. � O Juiz de Direito, Jorge Costa. � O
Oficial de Justiça, Nuno Geraldes. 3000096246

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTA DELGADA

Anúncio
Processo n.º 482/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Herd. de Agostinho Ferreira de Medeiros, L.da, e

outro(s).
Credor � Herd. de Agostinho Ferreira de Medeiros, L.da, e outro(s).

Dr.ª Cláudia Pina, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de Ponta
Delgada:

Faz saber que por sentença de 12 de Março de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de: Júlio de Sousa Alves, iden-
tificação fiscal n.º 812334205, domicílio: Canada dos Dez, 3,
Abelheira de Cima, 9500 Ponta Delgada, 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

Foi nomeado liquidatário judicial João Carlos da Silva Rodrigues,
endereço: Rua dos Cercos, 252, Fajã de Baixo, 9500-457 Ponta Del-
gada.

17 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Cláudia Pina. � A
Oficial de Justiça, Ana Gomes. 1000208678

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 2440/03.4TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Carlos Leandro & Melo, L.da, e outro(s).

Dr.ª Branca Macedo Varela, juíza de direito do 4.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Fernando Perei-
ra Coelho, L.da, domicílio: Lugar do Sobral, 314, 4535 Mozelos Vfr,
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 Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 13 de Março de 2003.

18 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Branca Macedo Va-
rela. � A Oficial de Justiça, Olímpia Silveira. 3000096461
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1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio
Processo n.º 313-Q/2000.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr.ª Luísa Adelaide Vale, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida: Ed. Ferreirinha & Irmão �
Motores e Máquinas, Efi, S. A., notificados para no prazo de cinco
dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-
-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apre-
sentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

3 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Luísa Adelaide Vale. �
A Oficial de Justiça, Ana Paula Oliveira. 3000094792

TRIBUNAL DA COMARCA DE SOURE

Anúncio
Processo n.º 328/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Compoestor � Fábrica Componentes Estores, L.da

Falida � Estorarunca � Fábrica de Estores, L.da

Dr.ª Ana Gabriela Freitas, juíza de direito do Juízo Único do Tribunal
de Soure:

Faz saber que por sentença, proferida nos presentes autos, foi de-
clarada a falência de: Estorarunca � Fábrica de Estores, L.da, identi-
ficação fiscal n.º 501714650, com domicílio em Zona Industrial de
Soure, Soure, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Romão Manuel Claro Nunes,
endereço: Rua de Padre Estevão Cabral, 79, sala 204, 3000-317 Coim-
bra.

19 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Gabriela Frei-
tas. � O Oficial de Justiça, Francisco Gonçalves. 3000096214

TRIBUNAL DA COMARCA DE TÁBUA

Anúncio
Processo n.º 133/03.1TBTBU.
Falência (requerida).
Requerente � Petróleos de Portugal � Petrogal e outro(s).

Dr. Jorge de Almeida Silva, juiz de direito da Secção Única do Tribu-
nal de Tábua:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Socotebal � Soc.
Conf. Têxteis da Beira Alta, S. A., domicílio: Midões, 3420 Tábua,
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 Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 3 de Março de 2003.

7 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, Jorge de Almeida
Silva. � O Oficial de Justiça, Luís Neves. 3000096628

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES VEDRAS

Anúncio
Processo n.º 306/03.7TBTVD.
Falência (requerida).
Requerente � Chen Kó Ló, L.da

Requerido � Ernesto Luís Guerra Avelar.

Dr.ª Amélia Galdino Dias, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Torres Vedras:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Ernesto Luís
Guerra Avelar, estado civil: casado, bilhete de identidade n.º 4592987,

com último domicílio conhecido na Rua de Nossa Senhora da Ajuda,
16, Ramalhal, 2560 Torres Vedras, para no prazo de 10 dias, decor-
ridos 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, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência) e 236.º do C. P. C.

A petição deu entrada na secretaria em 9 de Janeiro de 2003.

3 de Fevereiro de 2003. � A Juíza de Direito, Amélia Galdino
Dias. � A Oficial de Justiça, Dulce Passos. 3000096740

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 649/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Sérgio António de Oliveira Freitas e outro(s).
Credor � Figaljor � Ind. Comércio Granitos e Mármores, S. A. e

outro(s).

Dr.ª Silvia Manuela Silva Barbosa, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que por sentença de 7 de Março de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Sérgio Antó-
nio de Oliveira Freitas, identificação fiscal n.º 203637925, domicílio:
Rua da Lage, 136, Requião, 4770-446 Requião, Vila Nova de Fama-
licão, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr.ª Paula Peres, endereço: Praça
do Bom Sucesso, 61, Bom Sucesso Trade Center, 5.º, sala 507, 4150-
-144 Porto.

11 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Silvia Manuela Silva
Barbosa. � O Oficial de Justiça, Serafim Moreira. 3000095108

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE

Anúncio
Processo n.º 655/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Alzira de Jesus dos Reis Gonçalves e outro(s).
Requerida � Rio Homem, Indústria de Cerâmica, L.da

Dr.ª Raquel Cotinho, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Vila Verde:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Rio Homem,
Indústria de Cerâmica, L.da, estado civil: desconhecido, domicílio:
Lugar de Moure, Balança, Terras de Bouro, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 13 de Novembro de 2002.

24 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Raquel Cotinho. �
A Oficial de Justiça, Maria Manuela Carvalho. 3000095059

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 262/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Auto Caxiense � Reparação e Comércio de Automó-

veis, L.da

Requerida � Carleva � Comércio Automóvel, L.da

Dr.ª 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: Carleva � Co-
mércio Automóvel, L.da, com sede na Estrada de Manique, Manique
de Baixo, Alcabideche, para no prazo de 10 dias, decorridos que se-
jam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
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seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 11 de Julho de 2002.

2 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000096735

Anúncio
Processo n.º 98/2002.
Proc. especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Gautier France, S. A.
Requerida � Grudistribuição � Actv. Industriais Comerciais Editoriais.

São notificados os credores de requerida: Grudistribuição � Activ.
Industriais Comerciais Editoriais, identificação fiscal n.º 500989761,
domicílio: Quinta de São João das Areias, lote 2, Sacavém, Lisboa,
que por despacho, foi designado o dia 7 de Maio de 2003, pelas 14
horas para a realização da assembleia de credores no edifício deste
tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no ar-
tigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
18 de Março de 2003, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de
expediente.

7 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira. 3000096558

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 90/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Logix � Transportes e Navegação, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 27 de Fevereiro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente: Logix �
Transportes e Navegação, L.da, identificação fiscal n.º 503288489,
domicílio: Rua de Diogo do Couto, 5-B, em Linda-a-Velha, 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

28 de Fevereiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000096781

Anúncio
Processo n.º 52/03.1TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Open English Portugal � Centro Inglês, L.da

São citados os credores de requerente: Open English Portugal �
Centro Inglês, L.da, domicílio: Rua do Conde Redondo, 46-A, Lisboa,
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 Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Janeiro de 2003.

27 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000096807

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

Anúncio

Processo n.º 157/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requeridos � Rui Manuel Ferreira Moreira e outro(s).

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: Rui Manuel
Ferreira Moreira e mulher, Maria do Carmo da Silva Prior Moreira,
residentes na Rua de Pedras Rubras, 38, Moreira, 4470 Maia, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 11 de Março de 2003.

18 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000096387

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO

Aviso n.º 5/2003

Para os devidos efeitos, se torna público que por meu despacho de
21 de Março de 2003 foi nomeado o júri do estágio do concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico superior
de 2.ª classe � estagiário (informática de gestão), o qual foi aberto
por deliberação de 19 de Fevereiro de 2002 do conselho de adminis-
tração e cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 119, de 23 de Maio de 2002 que é composto da seguinte
forma:

Presidente � Joaquim Luís Rosa do Céu, presidente da Câmara
Municipal de Alpiarça.

Vogais efectivos:

Sérgio Morais da Conceição Carrinho, presidente da Câma-
ra Municipal da Chamusca.

Rui Pedro de Sousa Barreiro, presidente da Câmara Munici-
pal de Santarém.

Vogais suplentes:

Paulo Alexandre Fernandes Varela Simões Caldelas, presi-
dente da Câmara Municipal do Cartaxo.

Dionisio Simão Mendes, presidente da Câmara Municipal
de Coruche.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

21 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Silvino Manuel
gomes Sequeira. 1000208668

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
ingresso na carreira de técnico de contabilidade

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
7 de Março de 2003, foi nomeada definitivamente para lugar da ca-
tegoria de técnico de contabilidade de 2.ª classe do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Albufeira, a candidata Marisa Alexandra
Correia Camacho, aprovada no concurso em epígrafe, aberto por aviso
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publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 88, de 14 de Abril de
2001, a qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

7 de Março de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câmara,
José Carlos Martins Rolo. 1000208711

Aviso

Concurso externo para admissão de quatro estagiários
para ingresso na carreira de técnica de educação e in-
tervenção comunitária.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
5 de Março de 2003, foram nomeadas definitivamente para lugares
da categoria de técnico de educação e intervenção comunitária de 2.ª
classe do quadro de pessoal do município de Albufeira, as estagiárias
Cátia Martins Alves Estrelo, Mónica Cristina Machadinho Raimundo
e Ana Rita Arvela Hilário Leitão Rodrigues, admitidas na sequência
do concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 300, de 30 de Dezembro de 2000, as quais
deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

5 de Março de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câmara,
José Carlos Martins Rolo. 1000208705

Aviso

Concurso externo de ingresso  para provimento de sete
lugares da categoria de assistente administrativo

Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 2 do ar-
tigo 35.º e n.º 2, alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, se torna público que a prova escrita de conhecimen-
tos prevista no aviso de abertura do concurso em epígrafe, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 280, de 4 de Dezembro de 2002
terá lugar no dia 23 de Abril de 2003, com início às 9 horas e 30
minutos, na Escola Secundária de Albufeira.

Mais se torna público que a prova em questão, poderá realizar-se
com consulta da legislação constante no programa publicado no refe-
rido aviso de abertura, devendo os candidatos serem portadores dos
respectivos bilhetes de identidade.

20 de Março de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câmara,
José Carlos Martins Rolo. 1000208702

Aviso

Concurso externo para provimento de três lugares
da categoria de motorista de ligeiros

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento dos
meus despachos de 13 de Março de 2003, proferidos no uso de com-
petência delegada, foram nomeados provisoriamente para lugares da
categoria de motorista de ligeiros, do quadro de pessoal do município
de Albufeira, os candidatos Vítor José Damaso Pardal, António Rui
Oliveira Magalhães e de Teodomiro Manuel da Cruz Gomes, aprova-
dos no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 153, de 5 de Julho de 2002, os quais de-
verão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

13 de Março de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 11 de Janeiro de 2002), o Vice-Presidente da Câmara,
José Carlos Martins Rolo. 1000208712

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se en-
contra afixada no edifício dos Paços do Município a lista de antigui-
dades dos funcionários do quadro privativo desta autarquia.

O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da publicação do pre-
sente aviso, conforme determina o n.º 1 do artigo 96.º do citado di-
ploma.

21 de Março de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos Silva Magalhães. 1000208707

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Aviso n.º 51/2003
Torna-se público que por meu despacho, datado de 13 de Março do

corrente ano, proferido no uso da competência delegada pelo despa-
cho n.º 5/P/2002, de 14 de Janeiro, expressa na 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, António José Gonçalves Caldeira, fiel
de armazém, escalão 1, índice 137, desta autarquia, foi reclassificado
na categoria de assistente administrativo, escalão 1, índice 192, nos
termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/00,
de 9 de Setembro.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/00, de 9
de Setembro, este funcionário está dispensado do exercício das fun-
ções em regime de comissão de serviço extraordinária. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)

18 de Março de 2003. � O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000208665

Aviso n.º 52/2003
1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-

tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
torna-se público que, por despacho do vereador do Pelouro da Admi-
nistração Interna e Pessoal, datado de 5 de Março de 2003, proferido
no uso da competência delegada pelo despacho n.º 5/P/2002, de 14
de Janeiro, expressa na 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 Ja-
neiro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a
partir do dia seguinte à data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, o concurso externo para lugar de acesso nos ter-
mos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, para
provimento de um lugar vago no quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, na categoria de técnico superior principal, na área de eco-
nomia, do grupo de pessoal técnico superior.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
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, Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, e respectivas alterações aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho.

3 � Validade do concurso � o concurso visa o preenchimento da
vaga mencionada, e das que vierem a existir no prazo de um ano.

4 � Conteúdo funcional � o constantes do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, publicado no Diário da Re-
pública, 1.ª série, n.º 160, de 15 de Julho de 1985, que são, generica-
mente, de estudo e aplicação de métodos e processos de carácter téc-
nico, com autonomia e responsabilidades, enquadradas em planificação
e conhecimentos profissionais adquiridos através da licenciatura pre-
tendida e experiência profissional.

5 � Local de trabalho � área do município de Azambuja.
6 � A remuneração será a correspondente ao escalão 1, da cate-

goria de técnico superior principal, índice 510, a que corresponde o
vencimento ilíquido mensal de € 1582,68, da tabela indiciária do anexo
II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Requisitos de admissão ao concurso � nos termos do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, e do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Julho, só poderão ser admitidos a
este concurso os candidatos vinculados ou não à função pública e que
reunam, até ao termo do prazo da apresentação das candidaturas os
seguintes requisitos:

7.1 � Gerais � são requisitos gerais de admissão, os constantes no
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desig-
nadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
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b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

7 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Economia e
experiência profissional na área para a qual o concurso é aberto, de
duração não inferior a seis anos bem como indivíduos habilitados com
mestrado ou doutoramento.

8 � Quota de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com defi-
ciência igual ou superior a 60% têm preferência em igualdade de clas-
sificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Es-
tes devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso
de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência e os
meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de selecção,
nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

9 � Formalização das candidaturas � mediante requerimento, di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue, conjuntamente
com os documentos que o devam instruir, na Secção de Gestão de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, na Travessa da Rainha,
3, 2050-343 Azambuja, pessoalmente, ou através de carta registada
com aviso de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso.

10 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, morada comple-
ta, número, data, validade e serviço emissor do bilhete de
identidade, número fiscal de contribuinte, e número de tele-
fone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo refe-

rir o Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar, ou que possam ser relevantes para aprecia-
ção do seu mérito ou possam constituir motivo de preferên-
cia legal, as quais só serão tidas em conta pelo júri, se
devidamente comprovadas.

11 � Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados da
seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração emitida pelo serviço ou organismo a que perten-

ce o candidato, no caso de ser funcionário público, da qual
constem, de modo inequívoco, a existência e a natureza do
vínculo à função pública e a antiguidade na categoria que
detém, na carreira e na função pública;

e) Declaração emitida pelo serviço ou organismo a que perten-
ce o candidato sobre o conteúdo funcional das funções exer-
cidas, se for funcionário público;

f) Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os re-
quisitos gerais de provimento em funções públicas, se não
for funcionário público;

g) Fotocópia das acções de formação frequentadas;
h) Quaisquer outros documentos que o candidato considere re-

levantes para a apreciação do seu mérito.

11.1 � Os documentos comprovativos dos requisitos gerais referi-
dos nas alíneas a), b), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os quais são dispensados, temporariamente, desde
que os candidatos declarem, no respectivo requerimento, sob com-
promisso de honra e em alíneas separadas, a situação em que se en-
contram, relativamente a cada um deles.

12 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumento comprovativo das suas declarações.

13 � Nos termos do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, a apresentação ou entrega de documentos falsos implicam a
exclusão dos candidatos e a participação à entidade competente para
procedimento disciplinar e penal, conforme os casos.

14 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso serão excluídas.

15 � Métodos de selecção:
15.1 � Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

Prova oral de conhecimentos, avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

15.2 � A prova de conhecimentos visa avaliar os níveis de co-
nhecimentos, exigíveis aos candidatos, adequados ao exercício das
funções a que se candidatam.

15.3 � Programa da prova � a prova oral de conhecimentos in-
cidirá sobre as seguintes matérias:

1) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro � Competências e re-
gime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e
das freguesias;

2) Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro � Quadro de transferên-
cia de atribuições e competências para as autarquias locais;

3) Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro � POCAL �
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Se-
tembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril;

4) Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto � Lei das finanças locais.

15.4 � A prova oral de conhecimentos e entrevista terão a dura-
ção de 30 minutos.

15.5 � A prova oral de conhecimentos será graduada de 0 a 20
valores, sendo a respectiva classificação obtida através da soma das
pontuações atribuídas a cada resposta.

15.6 � A avaliação curricular visa apreciar as aptidões profissio-
nais dos candidatos ponderando-se, de acordo com as exigências da
função, a habilitação académica de base, a formação profissional e a
experiência profissional.

15.7 � A entrevista profissional de selecção será classificada numa
escala de 0 a 20 valores.

15.8 � Factores da apreciação da entrevista profissional de selecção:

a) Responsabilidade e sentido de organização;
b) Capacidade de iniciativa;
c) Interesse e motivação profissional;
d) Conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

do lugar a prover.

15.9 � A classificação final será atribuída de acordo com a média
aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos métodos
de selecção e resultará da seguinte fórmula:

PC + AC + EP
CF = ������

3

em que:

CF = classificação final;
PC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EP = entrevista profissional de selecção.

16 � A realização dos métodos de selecção será marcada posteri-
ormente sendo o dia, hora e local comunicado oportunamente aos
interessados.

11 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 35.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.

18 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � José Manuel Isidoro Pratas, vereador do Pelouro
das Administração Interna e Pessoal.

Vogais efectivos:

Dr. Marco António Martins Leal Pereira, vereador nas áreas
da educação, juventude, desporto, turismo e cultura.

Mestre José Nicolau Ferreira, chefe de Divisão de Adminis-
tração e Finanças da Câmara Municipal do Cartaxo.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Judite Braz Costa Álvares, directora do Depar-
tamento de Intervenção Sócio-Cultural.

Engenheiro Pedro Manuel Pereira Bourgard, director do
Departamento de Infra-estruturas e Obras Municipais.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo respectivo.
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21 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

24 de Março de 2003. � O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000208666

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada nos
locais de costume a lista de antiguidade do pessoal do quadro desta
Câmara Municipal, organizada nos termos do artigo 93.º do citado
diploma legal e aprovada por despacho do presidente da Câmara pro-
ferido a 17 de Fevereiro do corrente ano.

Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias a
contar da data da publicação do presente aviso.

10 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Manuel C.
Carreira Marques. 100208701

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS

Aviso DAG/PES/n.º 1/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de assistente administrativo principal

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, de
harmonia com o meu despacho de 20 de Março de 2003, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
geral para provimento de dois lugares de assistente administrativo
principal.

2 � O concurso reger-se-á pelos 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, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

3 � O concurso é válido somente para as vagas agora postas a
concurso, caducando a sua validade com o respectivo preenchimento.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Boticas.
5 � Conteúdo funcional � é o constante do Despacho n.º 38/88,

do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

6 � A remuneração será atribuída de acordo com o mapa anexo II
ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, correspondente ao
escalão 1, índice 215.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 � Requisitos especiais � os constantes na alínea a) do n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com
as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Boticas e en-
tregues pessoalmente no Departamento de Administração Geral, Sec-
ção de Pessoal, ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal de
Boticas, Praça do Município, 5460-304 Boticas, com a indicação dos
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data de emissão do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, situação militar, residência e
número de telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação do

respectivo concurso, mediante referência ao número e data
do Diário da República onde se encontra publicado o pre-
sente aviso;

d) Situação profissional, com indicação da categoria, serviço a
que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na catego-
ria, na carreira e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou constituírem
motivo de preferência legal, os quais só serão considerados
se devidamente comprovados.

8.1 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo da posse

das habilitações literárias;
c) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das clas-

sificações de serviço;
d) Declaração do serviço de origem, actualizada e devidamente

assinada, donde conste a categoria que possui, o respectivo
escalão e o tempo de serviço na categoria na carreira e na
função pública e a natureza do vínculo;

e) Curriculum vitae detalhado e documentado, assinado pelo
candidato e do qual deve constar a identificação pessoal,
habilitações literárias e experiência profissional.

8.2 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Boticas ficam dispensados da apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos que constem dos respectivos processos indi-
viduais.

8.3 � Exceptuando o documento comprovativo das habilitações
literárias, a apresentação da documentação comprovativa dos requisi-
tos gerais de admissão previstos no n.º 7.1 do presente aviso fica
temporariamente dispensada, desde que os candidatos declarem no
requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a
situação em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos
mencionados.

8.4 � O júri poderá exigir a qualquer candidato e em caso de dúvi-
da, a confirmação documental das declarações prestadas ou dos requi-
sitos invocados.

8.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

9.1 � A avaliação curricular tem em vista avaliar as suas aptidões
profissionais, de acordo com as exigências da função:

Habilitações literárias (HL), formação profissional (FP) relacio-
nada com a área funcional do lugar posto a concurso, experi-
ência profissional (EP) e classificação de serviço (CS).

9.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � consistirá na
abordagem de temas relacionados com os lugares a concurso, visando
a avaliação das aptidões pessoais e profissionais dos candidatos, defi-
nindo-se os seguintes critérios:

a = conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = capacidade de inovação;
d = sentido de responsabilidade;
e = motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.
AC + EPS

CF = ����
2

em que:

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

9.4 � Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados na escala de 0 a 20 valores. A classificação final é
igualmente expressa de 0 a 20 valores e resulta da média aritmética
simples da classificação decorrente dos métodos de selecção, conside-
rando-se não aprovados os candidatos que, na classificação final, ob-
tenham classificação inferior a 9,50 valores.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final e fórmulas classificativas, constarão das actas de
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reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candida-
tos sempre que solicitadas.

11 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso será afixada,
para consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o
n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e no-
tificados do dia da entrevista profissional de selecção, nos termos dos
artigos 34.º e 35.º do aludido Decreto-Lei n.º 204/98.

12 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, já referido.

13 � A lista de classificação final, será notificada aos candidatos,
conforme o estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

14 � Da exclusão cabe recurso hierárquico, a interpor no prazo de
oito dias úteis, nos termos do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

15 � A falta de comparência dos concorrentes à prova de entre-
vista determina a sua imediata exclusão.

16 � O júri referido no concurso será constituído pelos seguintes
elementos:

Presidente � António Gonçalves Ferreira, vereador.
Vogais efectivos:

Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, director do Departa-
mento de Administração Geral.

Arquitecto Jorge Manuel Ferreira dos Santos, chefe da Di-
visão de Obras Particulares e Urbanismo.

Vogais suplentes:

Engenheiro Albano Fernandes Álvares, vereador.
Maria da Glória Cadete Cunha, chefe da Secção de Pessoal.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

20 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Cam-
pos. 1000208704

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Edital

Benefícios transferidos em subsídio para pessoas
colectivas no segundo semestre de 2002

António Manuel Grincho Ribeiro, presidente da Câmara Municipal
do concelho de Castelo de Vide:

Faz público, em cumprimento do disposto no n.º 1 dos artigos 1.º
e 2.º e nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto,
que a Câmara Municipal de Castelo de Vide transferiu a favor das
pessoas colectivas abaixo referenciadas e durante o segundo semestre
de 2002, os seguintes valores:

Academia Portuguesa da História � € 324,22;
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Castelo de Vide �

€ 13 735,89;
Associação de Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide �

€ 13 792,95;
Associação da Casa � Memória de Camões � € 20;
Associação Cultural e Desportiva de Póvoa e Meadas � € 5988;
Associação Desportiva de Castelo de Vide � € 4375;
Associação de Municípios de Castelo de Vide, Marvão e Porta-

legre � € 3292,08;
Associação de Municípios do Norte Alentejano � € 4834,12;
Associação de Pais das Escolas do Concelho de Castelo de Vide �

€ 1623,80;
Banda União Artística � € 4839,56
Casa do Alentejo � € 299,28;
CerciPortalegre � € 500;
Ekosiuvenis � Associação Juvenil de Castelo de Vide � € 2495;
Grupo de Folclore e Cultura de Póvoa e Meadas � € 2493,98;
Rancho Folclórico de Castelo de Vide � € 2244,60;
Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro � € 2992,80;
Sociedade Recreativa e Musical de Póvoa e Meadas � € 2244,60;
União Melo de Sousa � € 125.

Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos locais do estilo.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Grincho Ribeiro. 100208643

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

Aviso

José Fernandes Estevens, presidente da Câmara Municipal de Castro
Marim:

Torna público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, que se encontra em discussão pública e
pedido de operação de loteamento requerido por Mota, Salgueiro e
Lopes � Construções, L.da, a levar a efeito em Alagôa, freguesia de
Altura e concelho de Castro Marim, pelo período de 15 dias úteis,
contados e partir do 8.º dia após a publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo junto da
Divisão de Administração e Urbanismo desta autarquia. As sugestões,
reclamações ou observações que, eventualmente, venham a ser apre-
sentadas, devem ser formuladas através de requerimento escrito diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal, devendo neste constar a
identificação e o endereço dos seus autores e a qualidade em que se
apresentam.

E para constar e demais efeitos, se publica o presente aviso no
Diário da República, 3.ª série, e Jornal do Algarve e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens. 100208671

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar
de auxiliar dos serviços gerais

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de
17 do corrente mês, e em cumprimento do disposto pelo 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, foi nomeado Antonieta
Lopes Teixeira Campos, para provimento de um lugar de auxiliar dos
serviços gerais, lugar aberto por concurso publicado no Diário da
República, n.º 270, de 22 de Novembro de 2002, para exercer fun-
ções no Jardim de Infância de Carvalhal, Moreira do Castelo, o qual
deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, de acordo com o dis-
posto no 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.

19 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Albertino Tei-
xeira da Mota e Silva. 1000208706

CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRONCAMENTO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior � turismo (estagiário)

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 25 de Março do corrente, se procedeu à nomea-
ção definitiva, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, turismo,
após ter sido dispensada da frequência do estágio probatório, por es-
tarem reunidos os requisitos que o permitem, conforme jurisprudên-
cia do Tribunal de Contas constante dos Acórdãos n.os 87/96, de 9 de
Julho, e 100/98, de 5 de Maio, 1.ª S/SS, a candidata abaixo indicada,
classificada em primeiro lugar ao concurso referido em epígrafe, cujo
aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série,
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n.º 42, de 19 de Fevereiro de 2002, rectificado pelo Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 57, de 8 de Março de 2003:

Aida Maria Martins Neves.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

25 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Jaime Manuel
Gonçalves Ramos. 1000208653

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
hoje, na sequência de concurso interno de acesso geral para provi-
mento de um lugar de técnico superior principal da carreira de enge-
nheiro, grupo de pessoal técnico superior, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 241, de 18 de Outubro de 2002,
foi nomeado para o referido lugar o único candidato aprovado no
concurso, Durval Baptista Morgado.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias contados do
dia útil seguinte à publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. [Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto].

10 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000096355

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

Aviso

Dr. Luís António Pita Ameixa, presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo:

Torna público que foram rescindidos, a seu pedido, os contratos de
prestação de serviços celebrados em 5 de Junho de 2001 e 8 de Feve-
reiro de 2000, com Luís Francisco da Costa e David Martins Branco
e Maria José Cabral Gamito Costa, respectivamente, a partir do dia
28 de Fevereiro de 2003.

12 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 3000094691

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso

Concursos internos de acesso geral

1 � Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que por despacho de 31
de Outubro de 2002, se encontram abertos concursos internos de acesso
geral para as categorias abaixo designadas, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica:

Concurso A � cinco lugares de assistente administrativo especia-
lista;

Concurso B � um lugar de desenhador especialista principal.

2 � Estes concursos regem-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo 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, e demais legislação aplicável.

3 � Os concursos são válidos para as vagas postas a concurso e
cessam com o preenchimento das mesmas.

4 � Local de trabalho � Empresa Águas da Figueira, S. A., sito
na Rua de Dr. Mendes Pinheiro, na área do município da Figueira da
Foz.

5 � Remuneração � o fixado pelo Decreto-Lei n.º 353-A, e
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Conteúdos funcionais:

Concurso A � Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989;

Concurso B � Portaria n.º 351/87, publicada no Diário da Re-
pública, 1.ª série, n.º 98, de 29 de Abril.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Gerais � a este concurso poderão candidatar-se todos os

indivíduos que satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais:

Para o Concurso A � o recrutamento é feito de entre assisten-
tes administrativos principais, com pelo menos, três anos de
serviço na respectiva categoria, classificados de Bom;

Para o Concurso B � o recrutamento é feito de entre técnicos
profissionais especialistas, com pelo menos, três anos de ser-
viço na respectiva categoria, classificados de Muito bom ou
cinco anos classificados de Bom.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal da Figueira da Foz, em papel formato A4, remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo da apresenta-
ção das mesmas, ou entregues pessoalmente na Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, onde deverão constar os seguintes elementos:

8.1 � Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade
com indicação do termo de validade e serviço emissor, número fiscal
de contribuinte, situação militar, residência, código postal e número
de telefone).

8.2 � Habilitações literárias e profissionais.
8.3 � Identificação da categoria que possui e tempo de serviço na

mesma.
8.4 � Classificação de serviço nos últimos três ou cinco anos;
8.5 � Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diário

da República onde consta a publicação do presente aviso.
9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos

seguintes documentos sob pena de exclusão:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número de
contribuinte;

c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo serviço, da qual conste a natureza do vínculo, a catego-
ria, o tempo de serviço na categoria e na função pública e as
classificações de serviço, com indicação das respectivas ex-
pressões qualitativas, reportadas aos três ou cinco últimos
anos;

d) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado, o qual deverá conter documentos com-
provativos das acções de formação frequentadas.

10 � Dispensa de documentos � os documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente dis-
pensados, devendo os candidatos declarar no respectivo requerimento
de admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a si-
tuação precisa em que se encontram relativamente a cada um daque-
les requisitos.

11 � Os candidatos que pertençam ao quadro desta Câmara Muni-
cipal, são dispensados da apresentação dos documentos que constem
dos respectivos processos individuais.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção:

Para o Concurso A � prova escrita de conhecimentos específi-
cos e avaliação curricular.

A prova escrita de conhecimentos versará sobre o seguinte:

Secretariado na empresa � Lisboa Editora;
Práticas administrativas e de secretariado � Porto Editora;
Lei das autarquias locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-

bro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de
Janeiro;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração central, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro.

Para o concurso B � prova teórica e prova prática de conheci-
mentos específicos e avaliação curricular.
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A prova teórica de conhecimentos versará sobre o seguinte:

Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de dis-
tribuição de água e de drenagem de águas residuais �
Decreto-Lei n.º 23/95, de 23 de Agosto;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração central, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro.

A prova prática versará sobre:

Traçado do perfil longitudinal de uma conduta de água e de
um colector de águas residuais.

13.1 � Na avaliação curricular são ponderados obrigatoriamente
os seguintes parâmetros:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional em que serão considerados os cursos,

estágios e acções de formação, em especial as relacionadas
com a área para que é aberto o concurso;

c) Experiência profissional � em que se ponderarão o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
é aberto concurso.

14 � Os critérios das provas escritas e práticas de conhecimentos
específicos e da avaliação e ponderação curricular, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam da acta da primeira reunião do júri do concurso, que
será facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

15 � A classificação final resultará da aplicação dos referidos
métodos de selecção, em que todos os parâmetros serão valorizados
numa escala de 0 a 20 valores e será obtida através da média aritmé-
tica simples.

16 � Afixação e publicitação das listas � a relação de candidatos
admitidos e de classificação final serão publicitadas nos prazos esta-
belecidos nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

17 � Composição do júri dos concursos:

Concurso A:

Presidente � engenheiro Casimiro José Pêgo Terêncio,
director-delegado.

Vogais efectivos � engenheiro Jorge Manuel Pedrosa Mor-
gado, director de serviços, que substitui o presidente do
júri nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Helena
Umbelino de Matos Lemos, chefe de secção.

Vogais suplentes � Maria Irene Nogueira Pedro Mamede,
chefe de secção, e engenheiro José Santos Figueiredo,
técnico superior de 2.ª classe.

Concurso B:

Presidente � engenheiro Casimiro José Pêgo Terêncio,
director-delegado.

Vogais efectivos � engenheiro Jorge Manuel Pedrosa Mor-
gado, director de serviços, que substitui o presidente do
júri nas suas faltas ou impedimentos, e engenheiro José
Santos Figueiredo, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes � António Manuel da Silva Gil e Nuno
Miguel Pita Pereira Marques Simões, técnicos superiores
de 1.ª classe (categoria de engenheiro).

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

20 de Janeiro de 2003. � O Vereador com competências delega-
das, Vítor Manuel Guedes da Silva. 3000096453

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
19 de Março do ano em curso e nos termos da competência que me
foi delegada por despacho do presidente da Câmara n.º 58/PR/2002,

de 4 de Novembro, nomeei, para três lugares de técnico superior prin-
cipal, as seguintes candidatas:

Maria do Rosário Ferreira da Silva Eulálio, Ana Maria da Cunha
Pinto Rodrigues da Encarnação e Rosa Maria Oliveira e Silva
Lopes Fonseca.

As presentes nomeações não estão sujeitas à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, devendo as
candidatas aceitar os lugares no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

19 de Março de 2003. � O Vereador com competências delega-
das, Vítor Manuel Silva Guedes. 3000096456

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
11 de Março de 2003 e nos termos da competência que me foi dele-
gada por despacho do presidente da Câmara n.º 58/PR/2002, de 4 de
Novembro, nomeei, para seis lugares de jardineiro principal os se-
guintes candidatos:

Mário Manuel da Graça Esteves, Eduardo Manuel Pereira dos
Santos, Maria da Luz Valério Cordeiro Brás, Carlos Manuel
Laidley Faim, Beatriz Marques e Carlos Alberto de Oliveira
Ponte.

As presentes nomeações não estão sujeitas à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, devendo os
candidatos aceitar os lugares no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

12 de Março de 2003. � O Vereador com competências delega-
das, Vítor Manuel Silva Guedes. 3000096459

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso
Nomeação de um lugar de chefe de Divisão Administrativa,

Financeira e Patrimonial, em comissão de serviço, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Para os devidos efeitos, se torna público que, no uso da competên-
cia prevista na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redac-
ção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio, por
urgente conveniência dos serviços, com efeitos a partir do dia 14 de
Março de 2003, nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 7 do artigo 18.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, para um lugar de chefe
de Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, em comissão de
serviço, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,
na sequência de concurso interno geral, conforme aviso de abertura
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 132, de 8 de Junho
de 2002, a candidata a seguir indicada:

Fernanda da Conceição Ferrer Creado Botelho.

(Não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
nos termos do disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Álvaro José
Cachucho Rocha. 1000208660

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 38/2003-DIRH
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-

sidente da Câmara Municipal, de 28 de Fevereiro de 2003, foi defe-
rido o pedido de licença sem vencimento por 44 dias, concedida ao
abrigo do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, do
engenheiro civil de 1.ª classe, Ricardo Nuno Correia dos Santos, com
início a 19 de Março de 2003.

3 de Março de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Vítor Ma-
nuel Domingues Lourenço. 1000208646
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Aviso n.º 40/2003
Concurso externo de ingresso para admissão

de 10 assistentes administrativos

Para os devidos efeitos se torna público que a acta contendo o
projecto da lista de classificação da prova de conhecimentos gerais,
dos candidatos ao concurso em epígrafe, se encontra afixada no edi-
fício dos Paços do Município, junto à Divisão de Recursos Humanos,
para consulta e participação dos interessados.

No prazo de 10 dias a partir da publicação deste aviso, podem os
interessados dizer por escrito o que se lhes oferece sobre a classifica-
ção que lhe foi atribuída, conforme disposto no n.º 1 do artigo 38.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com a alínea b)
do n.º 1 do artigo 40.º do mesmo diploma, e artigos 100.º a 101.º do
Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

7 de Março de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasce-
no Campos. 1000208656

Aviso n.º 41/2003-DIRH
Para os devidos efeitos se torna público que, por mútuo acordo

assinado em 5 de Março de 2003, entre o vice-presidente desta Câ-
mara Municipal e o bombeiro municipal � estagiário, Carlos Manuel
Fernandes Carnide, foi feito cessar o contrato administrativo de pro-
vimento, celebrado em 3 de Fevereiro de 2003, entre esta Câmara
Municipal e aquele indivíduo, com efeitos a 5 de Março de 2003, ao
abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 30.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.

7 de Março de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasce-
no Campos. 1000208652

Aviso n.º 42/2003-DIRH
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

6 de Março de 2003, fiz cessar a comissão de serviço da chefe da
Divisão de Serviços Financeiros, Ana Isabel de Sousa Martins, a seu
pedido, com efeitos a 10 de Março de 2003, inclusive.

10 de Março de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos. 1000208650

Aviso n.º 44/2003-DIRH
Torna-se público que, por meu despacho de 12 de Março de 2003,

deferi o pedido de transferência do bombeiro de 3.ª classe do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Santarém, Paulo Jorge Núncio
Miguel Figueiredo de Oliveira, para idêntico lugar do quadro de pes-
soal desta autarquia, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-
-Leis n.os 175/95, de 21 de Julho, 175/98, de 2 de Julho, e 218/98, de
17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

O candidato acima referido deverá aceitar o cargo no prazo de 20
dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

13 de Março de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos. 1000208649

Aviso n.º 45/2003-DRH
Concurso externo de ingresso para admissão a estágio
de dois técnicos superiores de educação de 2.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
18 de Fevereiro de 2003, foi homologada a acta classificativa dos
candidatos aos lugares de técnico superior de educação de 2.ª clas-
se � estagiário, e por despachos de 26 de Fevereiro do ano em curso,
nomeei para ocuparem os lugares vagos as candidatas aprovadas no
concurso, às quais foi atribuída a classificação final abaixo mencionada:

1 � Célia Cristina Santos Rodrigues � 19,02 valores;
2 � Sofia Pereira � 18,85 valores.

As candidatas acima referidas deverão aceitar os lugares no prazo
de 20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

14 de Março de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos. 1000208648

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Pelo Despacho n.º 602/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director Municipal de Planeamento Urbano, o arquitecto assessor,
Fernando Rafael Pinto Coelho.

 Pelo Despacho n.º 603/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Empreitadas, Prevenção e Segurança
de Obras, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, a arquitecta
assessora Ana Paula Nobre Marques.

Pelo Despacho n.º 604/P/2002, de 23 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Serviços Gerais, da Direcção Munici-
pal dos Serviços Centrais, a técnica superior (jurista) de 1.ª classe,
Paula Manuela Ferreira S. Levy Cordeiro.

Pelo Despacho n.º 605/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Modernização Administrativa e Gestão
da Informação, da Direcção Municipal de Serviços Centrais, o téc-
nico superior (economia, finanças e gestão) de 1.ª classe, Jorge Leo-
nel Hipólito Baptista.

O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de Dezembro de
2002.

Pelo Despacho n.º 606/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Planeamento Urbano, Direcção Muni-
cipal de Planeamento Urbano, o arquitecto assessor principal, José
Eduardo Thomé Pires Marques.

O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de Dezembro de
2002.

Pelo Despacho n.º 607/P/2002, de 20 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Equipamentos Escolares de Apoio à Juventude,
do Departamento de Educação e Juventude, da Direcção Municipal de
Acção Social, Educação e Juventude e Desporto, o engenheiro civil
principal João Carlos Gorgulho Ferreira Semedo.

Pelo Despacho n.º 608/P/2002, de 13 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão do Património de Habitação Municipal,
do Departamento de Gestão Social do Parque Habitacional, da Direc-
ção Municipal de Habitação, a técnica superior (jurista) principal,
Maria Margarida Rodrigues Ribeiro Beirão.

Pelo Despacho n.º 609/P/2002, de 13 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Intervenção nos Bairros Municipais, do Depar-
tamento de Gestão Social do Parque Habitacional, da Direcção Muni-
cipal de Habitação, a técnica superior (sociologia) de 1.ª classe, Ma-
ria Filomena Mestre Leonardo.

Pelo Despacho n.º 610/P/2002, de 13 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Apoio Socioeducativo, do Departamento de
Educação e Juventude, da Direcção Municipal de Acção Social, Edu-
cação e Juventude e Desporto, a técnica superior (serviço social) as-
sessora principal, Maria Helena de Almeida Vieira Pouzada Gonçal-
ves Henriques.

Pelo Despacho n.º 611/P/2002, de 13 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Estudos, Programação e Gestão dos Realoja-
mentos do Departamento de Gestão do Parque Habitacional, da Di-
recção Municipal de Habitação, a técnica superior (serviço social)
principal, Isabel Maria Dias Marques Costa.

Pelo Despacho n.º 614/P/2002, de 30 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director Municipal de Protecção Civil, Segurança e Tráfego, o licen-
ciado em Direito, assessor, do Instituto de Informática e Estatística
da Solidariedade, Álvaro Dinis de Araújo e Castro.

Pelo Despacho n.º 616/P/2002, de 31 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Apoio à Presidência, a técnica supe-
rior (jurista) de 1.ª classe, Irene Dalila dos Reis Gomes Nunes Barata
Batalha Ribeiro Urbano.

Pelo Despacho n.º 618/P/2002, de 23 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Informação Geográfica e Cadastro, da
Direcção Municipal de Planeamento Urbano, a técnica superior prin-
cipal, Márcia Lopes da Costa Alves Esperança Muñoz.

O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de Dezembro de
2002.
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Pelo Despacho n.º 2/P/2003, de 6 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de Directo-
ra da Unidade de Projecto da Baixa-Chiado, a técnica superior (juris-
ta) principal, da Direcção-Geral de Viação do Ministério da
Administração Interna, Aura Cristina Rosa da Lança Coelho.

Pelo Despacho n.º 3/P/2003, de 6 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de Directo-
ra do Departamento de Planeamento de Infra-Estruturas, da Direc-
ção Municipal de Planeamento Urbano, a engenheira civil assessora
principal, Hélia Natália Rodrigues Nunes da Costa Marques.

Pelo Despacho n.º 4/P/2003, de 6 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de Chefe da
Divisão de Relações Externas e Protocolo, do Departamento de Apoio
à Presidência, a técnica superior (línguas e literaturas modernas) as-
sessora, Maria Alexandra Raimundo Chaves da Silva Moreira de An-
drade.

Pelo Despacho n.º 5/P/2003, de 6 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de Chefe
da Divisão de Comunicação e Imagem, do Departamento de Apoio à
Presidência, o técnico superior (comunicação social) de 1.ª classe,
António José Gonçalves Marques.

Pelo Despacho n.º 7/P/2003, de 7 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de Chefe da
Divisão de Cadastro e Remunerações, do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, da Direcção Municipal de Recursos Humanos, a
técnica superior (jurista) de 1.ª classe, Maria Teresa Costa Pércheiro.

Pelo Despacho n.º 8/P/2003, de 7 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de Chefe
da Divisão de Segurança, Higiene e Saúde, do Departamento de For-
mação, Saúde, Higiene e Segurança, da Direcção Municipal de Recur-
sos Humanos, o médico principal, Mário José de Barros Rocha.

Pelo Despacho n.º 9/P/2003, de 7 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de Director
do Departamento de Formação, Saúde, Higiene e Segurança, na Di-
recção Municipal de Recursos Humanos, o técnico superior (jurista)
assessor principal, Carlos Manuel Martins Remédio Pires.

Pelo Despacho n.º 10/P/2003, de 7 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de Chefe
da Divisão de Apoio à Acção Social Interna, do Departamento de
Formação, Saúde, Higiene e Segurança, da Direcção Municipal de
Recursos Humanos, o técnico superior (jurista) assessor principal, José
Manuel de Almeida Marques.

Pelo Despacho n.º 11/P/2003, de 7 de Janeiro de 2003, do Presi-
dente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de Chefe
da Divisão de Formação, do Departamento de Formação, Saúde, Hi-
giene e Segurança, da Direcção Municipal de Recursos Humanos, a
engenheira agrónoma principal, Maria Luísa Bustorff de Dornellas
Cysneiros.

27 de Março de 2003. � O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000096674

Aviso
Por despacho de 21 de Fevereiro de 2003, da Vereadora Adjun-

ta, Ana Sofia Bettencourt [nos termos do despacho n.º 17/P/
2003, de 13 de Janeiro, alínea c), nomeadamente no que à
signatária diz respeito «Coadjuvar ainda o Presidente nos seus
Pelouros»]:

Ana Sofia Canilho Beleza dos Santos, Carla Cristina Mendonça Serra-
no, Cristina Alexandra da Cunha Monteiro Conceição, Filomena
Soares Campos Pinto, Helena Simões Domingues, João Pedro da
Silva Gomes, Maria da Graça Vieira Henriques, Maria do Rosário
Larcher Castela Pinheiro Cruz, Paula Sofia Proença Magalhães e
Sandra Sofia do Rosário Avelino Noronha, nomeados, por urgente
conveniência de serviço, precedendo concurso, fiéis de armazém,
do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste município.

27 de Março de 2003. � O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000096677

Aviso
Pelo Despacho n.º 555/P/2002, de 6 de Dezembro de 2002, do

Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director Municipal dos Recursos Humanos, o técnico superior (juris-
ta) de 1.ª classe Pedro João Fialho da Costa Cordeiro.

Pelo Despacho n.º 556/P/2002, de 28 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director Municipal de Gestão Urbanística, o inspector de finanças
superior principal, do quadro da Inspecção-Geral de Finanças, José do
Espírito Santo Menezes e Teles.

Pelo Despacho n.º 557/P/2002, de 28 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, a licen-
ciada em Ciências Sociais e Humanas, do quadro do Instituto Portu-
guês do Património Arquitectónico e Arqueológico, Ana Mafalda
Távora de Magalhães Barros.

Pelo Despacho n.º 558/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora Municipal das Actividades Económicas, a técnica superior
(economia, finanças e gestão) assessora principal, Maria Clara Mar-
tins dos Santos.

Pelo Despacho n.º 559/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Apoio à Gestão da Direcção Municipal das Ac-
tividades Económicas, a técnica superior (economia, finanças e ges-
tão) principal, Maria Celeste Pinto de Moura e Silva.

Pelo Despacho n.º 560/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Abastecimento da Direcção Municipal
das Actividades Económicas, o engenheiro civil de 1.ª classe, João
Augusto de Carvalho Rodrigues.

Pelo Despacho n.º 561/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Mercados e Lojas, do Departamento
de Abastecimento, da Direcção Municipal das Actividades Económi-
cas, a técnica superior (administração pública, ciências políticas e
sociais) assessora, Maria Luísa da Costa Martinez Valente.

Pelo Despacho n.º 564/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Urbanismo Comercial, da Direcção
Municipal das Actividades Económicas, o técnico superior (econo-
mia, finanças e gestão) assessor principal, Fernando Manuel Maria
dos Santos.

Pelo Despacho n.º 565/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Projectos de Urbanismo Comercial, do Departa-
mento de Urbanismo Comercial da Direcção Municipal das Activida-
des Económicas, a técnica superior (jurista) principal, Graça Maria
Mansos da Silva.

Pelo Despacho n.º 566/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Estudos e Apoio Jurídico, do Departamento de
urbanismo Comercial da Direcção Municipal das Actividades Econó-
micas, a técnica superior (economia, finanças e gestão) principal,
Brígida Maria Loureiro dos Santos.

Pelo Despacho n.º 567/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Turismo, da Direcção Municipal das
Actividades Económicas, a técnica superior (história) principal, Ma-
ria de Fátima Sousa Madureira.

Pelo Despacho n.º 568/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Planeamento e Projectos, da Direcção
Municipal de Habitação, o engenheiro civil assessor, António José da
Silva Antunes.

Pelo Despacho n.º 569/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Estudos, Programação e Controlo de Qualidade,
do Departamento de Planeamento e Projectos, da Direcção Munici-
pal de Habitação, a engenheira civil assessora, Maria Esperança Bor-
ges de Figueiredo Fernandes Pinto.

Pelo Despacho n.º 570/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Planeamento e Projectos, do Departamento de
Planeamento e Projectos, da Direcção Municipal de Habitação, o
arquitecto principal, Manuel Jorge da Silva Subtil.

Pelo Despacho n.º 571/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão do Património de Habitação Municipal
do Departamento de Gestão Social do Parque Habitacional, da Direc-
ção Municipal de Habitação, a técnica superior (jurista) principal,
Maria Margarida Rodrigues Ribeiro Beirão.

Pelo Despacho n.º 572/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Estudos, Programação e Gestão dos Realoja-
mentos, do Departamento de Gestão Social do Parque Habitacional,
da Direcção Municipal de Habitação, a técnica superior (serviço so-
cial) de 1.ª classe, Maria Filomena Mestre Leonardo.

Pelo Despacho n.º 573/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Intervenção nos Bairros Municipais, do Depar-
tamento de Gestão Social do Parque Habitacional, da Direcção Muni-
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cipal de Habitação, a técnica superior (serviço social) principal, Isa-
bel Maria Dias Marques Costa.

Pelo Despacho n.º 574/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Estudos, e Planeamento, do Departamento de
Acção Social, da Direcção Municipal de Acção Social, Educação e
Juventude e Desporto, o técnico superior (sociologia) de 1.ª classe,
Fernando José Ribeiro Pinto.

Pelo Despacho n.º 575/P/2002, de 3 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Apoio Socioeducativo, do Departamento de
Educação e Juventude, da Direcção Municipal de Acção Social, Edu-
cação e Juventude e Desporto, a técnica superior (serviço social) as-
sessora principal, Maria Helena de Almeida Vieira Pouzada Gonçal-
ves Henriques.

27 de Março de 2003. � O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000096679

Aviso

Pelo Despacho n.º 482/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director Municipal dos Serviços Centrais, o técnico superior (jurista)
assessor principal, José Adelino Mourato Testas.

Pelo Despacho n.º 483/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Apoio à Presidência, a técnica supe-
rior (jurista) assessora, Ana Maria Pratas de Sousa Amado Costa Al-
meida.

Pelo Despacho n.º 486/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Auditoria de Projectos e Actividades, do Depar-
tamento de Auditoria Interna, a engenheiro civil de 1.ª classe, Ana
Rita Marques Martins.

Pelo Despacho n.º 487/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Tesouraria e Gestão de Disponibilidades, do De-
partamento de Estudos e Planeamento Financeiro, da Direcção Mu-
nicipal de Finanças, a técnica superior (economia, finanças e gestão)
de 1.ª classe, Célia Maria Rio Martins.

Pelo Despacho n.º 488/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Planeamento e Controlo Financeiro, do Depar-
tamento de Estudos e Planeamento Financeiro, da Direcção Munici-
pal de Finanças, a técnica superior (economia, finanças e gestão) de
1.ª classe, Cecília Maria Fagundes de Melo Pereira.

Pelo Despacho n.º 489/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Apoio ao Financiamento de Actividades, do
Departamento de Estudos e Planeamento Financeiro, da Direcção
Municipal de Finanças, a técnica superior (geografia) principal, Ana-
bela da Conceição Loureiro.

Pelo Despacho n.º 490/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Contabilidade, da Direcção Municipal
de Finanças, a técnica superior (economia, finanças e gestão) asses-
sora principal, Maria da Graça Brasil de Vasconcelos Bettencourt.

Pelo Despacho n.º 491/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Registo de Operações de Receitas, do Departa-
mento de Contabilidade, da Direcção Municipal de Finanças, a técni-
ca superior (economia, finanças e gestão) assessora principal, Maria
Palmira Gregório Inácio.

Pelo Despacho n.º 492/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Registo de Operações de Imobilizado, do Depar-
tamento de Contabilidade, da Direcção Municipal de Finanças, a téc-
nica superior (economia, finanças e gestão) de 1.ª classe, Luísa Maria
Pereira Diogo.

Pelo Despacho n.º 493/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Registo de Operações de Despesa Diversas, do
Departamento de Contabilidade, da Direcção Municipal de Finanças,
a técnica superior (economia, finanças e gestão) principal, Isabel Maria
Lopes Valente de Almeida.

Pelo Despacho n.º 494/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Finan-
ceira, da Direcção Municipal de Finanças, a inspectora principal do
quadro de Pessoal do Instituto para o Desenvolvimento e Inspecção
das Condições de Trabalho, Ana Maria Pestana Fragoso de Almeida.

Pelo Despacho n.º 495/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Apoio Técnico, do Departamento Apoio Jurídi-
co à Actividade Financeira, da Direcção Municipal de Finanças, a
técnica superior (jurista) de 2.ª classe, Célia Marina Galrito Cardoso
Franco.

Pelo Despacho n.º 496/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Execuções Fiscais, do Departamento de Apoio
Jurídico à Actividade Financeira, da Direcção Municipal de Finanças,
a técnica superior (jurista) de 1.ª classe, Carla Maria Cabrito Mesqui-
ta Jané.

Pelo Despacho n.º 497/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Administração, Relações Públicas e Apreciação
Liminar, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística a técnica su-
perior (jurista) de 1.ª classe, Maribel Rodrigues Ferreira.

Pelo Despacho n.º 498/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Apoio Técnico e Segurança de Obras, da Direc-
ção Municipal de Gestão Urbanística a engenheira assessora princi-
pal, Ana Maria Narciso Canha Sevinate Sousa.

Pelo Despacho n.º 499/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Gestão Urbanística I, da Direcção
Municipal de Gestão Urbanística, a engenheira civil assessora princi-
pal, Maria Isabel Batista Ribeiro Pereira.

Pelo Despacho n.º 500/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão da Zona Sul, do Departamento de Gestão Urbanís-
tica I, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, o arquitecto
principal, Carlos Alberto Andrade Dias.

Pelo Despacho n.º 501/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão da Zona Ocidental, do Departamento de Gestão
Urbanística I, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, o arqui-
tecto de 1.ª classe João Pedro Fernandes Santos.

Pelo Despacho n.º 502/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Gestão Urbanística II, da Direcção
Municipal de Gestão Urbanística, a arquitecta assessora Margarida
Maria de Moura Alves da Silva de Almeida Saavedra.

Pelo Despacho n.º 503/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão da Zona Norte, do Departamento de Gestão Urba-
nística II, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, a arquitecta
principal, Maria Isabel Burguette Bacelar Ferreira Theriága.

Pelo Despacho n.º 504/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão da Zona Oriental, do Departamento de Gestão Ur-
banística II, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, o arquitec-
to de 2.ª classe, Manuel Pedro Simões.

Pelo Despacho n.º 505/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Monitorização e Difusão de Informa-
ção Urbana, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, o arquitec-
to assessor principal, António Manuel Caramelo Pereira da Silva.

Pelo Despacho n.º 506/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Difusão de Informação Urbana, do Departamen-
to de Monitorização e Difusão de Informação Urbana, da Direcção
Municipal de Gestão Urbanística, a técnica superior (antropologia)
principal, Helena Maria Pereira Caria.

Pelo Despacho n.º 507/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Monitorização Urbana, do Departamento de
Monitorização e Difusão de Informação Urbana, da Direcção Muni-
cipal de Gestão Urbanística, o arquitecto principal, José Pedro da Silva
Fragata.

Pelo Despacho n.º 508/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Projectos Estratégicos, da Direcção
Municipal de Gestão Urbanística, a técnica superior (jurista) de 1.ª
classe, Rosália Maria Duarte Russo.

Pelo Despacho n.º 509/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Projectos Particulares, do Departamento de Pro-
jectos Estratégicos, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, o
arquitecto de 1.ª classe, José Guilherme Torgal de Castro Azevedo.

Pelo Despacho n.º 510/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Equipamentos Públicos e Licenciamentos Espe-
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ciais, do Departamento de Projectos Estratégicos, da Direcção Muni-
cipal de Gestão Urbanística, o arquitecto de 2.ª classe, Pedro Jorge
Gonçalves dos Santos.

Pelo Despacho n.º 511/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidade de Projecto do Parque Mayer, do Departamento
de Projectos Estratégicos, da Direcção Municipal de Gestão Urbanís-
tica, o arquitecto de 1.ª classe, José Esteves Folgado.

Pelo Despacho n.º 512/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidades de Projecto de Chelas, do Departamento de
Projectos Estratégicos, da Direcção Municipal de Gestão Urbanística,
o arquitecto assessor principal, José Adriano Jardim Anselmo Vaz.

Pelo Despacho n.º 513/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidade de Projecto do Parque das Nações, do Departa-
mento de Projectos Estratégicos, da Direcção Municipal de Gestão
Urbanística, o arquitecto assessor, José Carlos Gago da Silva.

Pelo Despacho n.º 514/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão Administrativa, Económica e Financeira, da Unida-
de de Projecto do Alto do Lumiar, da Direcção Municipal de Gestão
Urbanística, da técnica superior (administração pública e ciências
políticas e sociais) de 1.ª classe, Paula Maria Reis Costa.

Pelo Despacho n.º 515/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Acompanhamento da Execução, da Unidade de
Projecto do Alto do Lumiar, da Direcção Municipal de Gestão Urba-
nística, a arquitecta principal, Helena Maria Fernandes Tavares Oli-
veira Rodrigues.

Pelo Despacho n.º 516/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Elaboração e Análise de Projectos, da Unidade
de Projecto do Alto do Lumiar, da Direcção Municipal de Gestão
Urbanística, a arquitecta de 1.ª classe, Ana Cristina Mourão Benitez
dos Santos Barradas.

Pelo Despacho n.º 517/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Controlo Financeiro, da Direcção Municipal de
Conservação e Reabilitação Urbana, a engenheira civil de 1.ª classe,
Maria da Costa Carriço Proença.

Pelo Despacho n.º 518/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Informação e Apoio Técnico, da Di-
recção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, o técnico
superior (sociologia) principal, Joaquim Manuel Mendonça Dias.

Pelo Despacho n.º 519/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Conservação de Edifícios Particula-
res, da Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, a
engenheira civil de 1.ª classe, Marta da Conceição Botelho Viveiros
Rego Cardoso.

Pelo Despacho n.º 520/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Fiscalização, do Departamento de Conservação
de Edifícios Particulares, da Direcção Municipal de Conservação e
Reabilitação Urbana, o engenheiro técnico civil principal, José Luís
Garcia Rodrigues Bugarim.

Pelo Despacho n.º 521/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Reabilitação e Gestão de Unidades de
Projecto, da Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Ur-
bana, a técnica superior (jurista) de 1.ª classe, Emília Alexandra Fer-
reira Gaspar.

Pelo Despacho n.º 522/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidade de Projecto de Alfama, do Departamento de
Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto, da Direcção Munici-
pal de Conservação e Reabilitação Urbana, o arquitecto de 1.ª classe,
Luís Miguel Pignatelli de Carvalho Palma Ruivo.

Pelo Despacho n.º 523/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidade de Projecto do Bairro Alto e Bica, do Departa-
mento de Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto, da Direcção
Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, o arquitecto de 1.ª
classe, Nuno Miguel Vasconcelos Abreu Flor de Morais.

Pelo Despacho n.º 524/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora da Unidade de Projecto de São Bento, do Departamento de
Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto, da Direcção Munici-
pal de Conservação e Reabilitação Urbana, a engenheira civil de 1.ª
classe, Ana Cristina Jacinto Solas Nicolau.

Pelo Despacho n.º 525/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidade de Projecto do Castelo, do Departamento de
Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto, da Direcção Munici-
pal de Conservação e Reabilitação Urbana, o arquitecto de 1.ª classe,
Luís Carlos Botelho Moreira Braga.

Pelo Despacho n.º 526/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidade de Projecto da Madragoa e S. Paulo, do Depar-
tamento de Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto, da Direc-
ção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, o arquitecto
assessor principal, José Cunha Rosa Silva Carvalho.

Pelo Despacho n.º 527/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director da Unidade de Projecto da Mouraria, do Departamento de
Reabilitação e Gestão de Unidades de Projecto, da Direcção Munici-
pal de Conservação e Reabilitação Urbana, o arquitecto de 2.ª classe,
Paulo Ricardo dos Santos Silva.

Pelo Despacho n.º 528/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão Cemiterial, do Departamento de Ambi-
ente e Espaços Verdes, da Direcção Municipal de Ambiente Urbano,
a arquitecto principal, Ana Paula Henriques Rodrigues Ribeiro Fer-
nandes.

Pelo Despacho n.º 529/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, da
Direcção Municipal de Ambiente Urbano, o engenheiro civil assessor
principal, Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita.

Pelo Despacho n.º 530/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Limpeza Urbana, do Departamento de Higiene
Urbana e Resíduos Sólidos, da Direcção Municipal de Ambiente Urba-
no, o engenheiro de ambiente de 1.ª classe, Vítor José Antunes Vieira.

Pelo Despacho n.º 531/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Sensibilização e Educação Sanitária, do Departa-
mento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, da Direcção Municipal
de Ambiente Urbano, o técnico superior (comunicação social) asses-
sor principal, Veríssimo Jesus Esteves Pires.

Pelo Despacho n.º 532/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Higiene e Controlo Sanitário, do Departamento
de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, da Direcção Municipal de
Ambiente Urbano, a médica assessora principal, Luísa Maria Cabral
Nunes da Costa Maurício Gomes.

Pelo Despacho n.º 533/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Manutenção, do Departamento de Reparação e
Manutenção Mecânica, da Direcção Municipal de Ambiente Urbano,
o engenheiro mecânico principal, Henrique Cabral de Figueiredo Bas-
tos.

Pelo Despacho n.º 534/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Frota, do Departamento de Reparação
e Manutenção Mecânica, da Direcção Municipal de Ambiente Urba-
no, o técnico superior (matemáticas aplicadas) de 1.ª classe, Ricardo
Filipe Moreira Antunes Bandeirinha.

Pelo Despacho n.º 535/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Gestão Habitacional, da Direcção Mu-
nicipal de Habitação, o consultor jurídico, do quadro de pessoal do
Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Esta-
do, José Manuel Oliveira Costa.

Pelo Despacho n.º 536/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora Municipal de Habitação, da técnica superior (economia,
finanças e gestão) assessora principal, Maria Margarida Pereira Ra-
minhos Campos Rodrigues.

Pelo Despacho n.º 537/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Acção Social, a técnica superior (psi-
cologia) principal, Ana Margarida Teles Dantas.

Pelo Despacho n.º 538/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Intervenção Social e Animação Sociocultural, a
técnica superior (psicologia) de 1.ª classe, Maria Alexandra Dias Fi-
gueira.

Pelo Despacho n.º 539/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Equipamentos Sociais, o arquitecto assessor prin-
cipal, Abel João Dinis Marques.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 84 � 9 de Abril de 2003 7717

Pelo Despacho n.º 540/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Educação e Juventude, a técnica supe-
rior (filosofia) assessora principal, Maria de Lurdes dos Santos Rabaça
Gaspar.

Pelo Despacho n.º 541/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Desporto, da Direcção Municipal de
Acção Social, Educação e Desporto, o técnico superior assessor prin-
cipal, Mário Carlos Martins Diogo da Silva.

Pelo Despacho n.º 542/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Actividades Desportivas e Gestão de Instalações,
do Departamento de Desporto, da Direcção Municipal de Acção So-
cial, Educação e Desporto, o técnico superior de 1.ª classe, Luís José
Paisana Grosso.

Pelo Despacho n.º 543/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director Municipal de Cultura, o técnico superior (jurista) assessor
principal, José Albino Soares Guedes de Monterroso Teixeira.

Pelo Despacho n.º 544/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Programação e Divulgação Cultural, da Direcção
Municipal de Cultura, o técnico superior principal, Paulo Jorge Braga
da Costa.

Pelo Despacho n.º 545/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Equipamentos Especializados, da Di-
recção Municipal de Cultura, a técnica superior principal, Lucinda
Maria Correia Lucas dos Santos Lopes.

Pelo Despacho n.º 546/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Património Cultural, da Direcção
Municipal de Cultura, a técnica superior assessora principal, Maria
Isabel Castelão Rodrigues.

Pelo Despacho n.º 547/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Equipamento Diversos, da Direcção
Municipal de Cultura, a técnica superior (conservadora de museus)
assessora principal, Ana Cristina Soares Turrion Leite.

Pelo Despacho n.º 548/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Património Cultural, da Direcção Municipal de
Cultura, o arquitecto de 1.ª classe Jorge Alexandre Ribeiro Martins
Ramos de Carvalho.

Pelo Despacho n.º 549/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Bibliotecas e Arquivos, da Direcção
Municipal de Cultura, a técnica superior (bibliotecas e documentação)
principal, Ana Maria Azinheira Runkel.

Pelo Despacho n.º 550/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Bibliotecas, da Direcção Municipal de
Cultura, o técnico superior (história) de 1.ª classe, Pedro Teotónio
Miranda Albuquerque.

Pelo Despacho n.º 551/P/2002, de 26 de Novembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Arquivos da Direcção Municipal de
Cultura, a técnica superior (arquivo principal, Maria Inês Ferreira
Morais Viegas.

27 de Março de 2003. � O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000096681

Aviso

Pelo Despacho n.º 576/P/2002, de 11 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento do Património Imobiliário, a gestora tri-
butária da Direcção-Geral dos Impostos, Clarinda Cabral dos Santos
Mendes de Sousa.

Pelo Despacho n.º 577/P/2002, de 11 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Apoio aos Órgãos do Município, da
Direcção Municipal dos Serviços Centrais, o técnico superior (jurista)
de 2.ª classe, José Almeida Bastos.

Pelo Despacho n.º 578/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de Chefe
da Divisão de Projecto, do Departamento de Conservação de Edifí-
cios Particulares, da Direcção Municipal de Conservação e Reabilita-
ção Urbana, a engenheiro civil principal, Isabel Maria Paulo Santos
Genro.

Pelo Despacho n.º 579/P/2002, de 12 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora Municipal de Acção Social, Educação e Juventude e Des-
porto, o licenciado em História, José Francisco Rocha Borges dos Reis
Ribeiro.

Pelo Despacho n.º 581/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Lançamento de Empreitadas e Procedimentos
Concursais, do Departamento de Empreitadas, Prevenção e Seguran-
ça de Obras, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, a técnica
superior (jurista) de 1.ª classe, Isabel Cristina Guedes dos Santos Góis
Camacho.

Pelo Despacho n.º 582/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Apoio à Gestão, da Direcção Municipal de Pro-
jectos e Obras, a técnica superior (geóloga) de 1.ª classe, Paula Cris-
tina Gonçalves Matos Azevedo.

Pelo Despacho n.º 583/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Construção e Conservação de Habita-
ção, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, o arquitecto de 1.ª
classe, Manuel Abílio Fernandes Ferreira.

Pelo Despacho n.º 584/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Construção e Conservação de Instala-
ções Eléctricas e Mecânicas, da Direcção Municipal de Projectos e
Obras, a engenheira electrotécnica assessora principal, Maria Teresa
Consolado Gomes da Silva Cardoso.

Pelo Despacho n.º 585/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras de Instalações Eléctricas e
Mecânicas, do Departamento de Construção e Conservação de Insta-
lações Eléctricas e Mecânicas, da Direcção Municipal de Projectos e
Obras, o engenheiro electrotécnico assessor principal, Vladimiro José
Sousa Correia Leonardo.

Pelo Despacho n.º 586/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeada em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Projectos e Execução de Obras e Instalações
Eléctricas e Mecânicas, do Departamento de Construção e Conserva-
ção de Instalações Eléctricas e Mecânicas, da Direcção Municipal de
Projectos e Obras, a engenheira electrotécnica assessora principal,
Maria Mousinho Gago Pontes Barbosa Colen.

Pelo Despacho n.º 587/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Controlo de Empreitadas, do Departamento de
Empreitadas, Prevenção e Segurança de Obras, da Direcção Munici-
pal de Projectos e Obras, o técnico superior (economia finanças e
gestão) de 2.ª classe, João Pedro da Silva Gomes Martins.

Pelo Despacho n.º 588/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Municipais de Habitação,
do Departamento de Construção e Conservação de Habitação, da
Direcção Municipal de Projectos e Obras, a engenheira civil de 1.ª
classe, Maria Paula Nunes de Carvalho de Aguiar Costa.

Pelo Despacho n.º 589/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Construção e Conservação de Equipa-
mento, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, o engenheiro
civil principal, Fernando José Gonçalves Domingues.

Pelo Despacho n.º 590/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director do Departamento de Obras de Infra-Estruturas e Saneamen-
to, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, o engenheiro civil
assessor principal, António Arguelles Mousinho.

Pelo Despacho n.º 591/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Conservação e Manutenção de Infra-Estruturas e
Saneamento, do Departamento de Obras e Infra-Estruturas e Sanea-
mento da Direcção Municipal de Projectos e Obras, o engenheiro civil
de 1.ª classe, Pedro Henrique Lecoq Navarro de Andrade Botelho.

Pelo Despacho n.º 592/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Municipais em Equipamen-
tos, do Departamento de Construção e Conservação de Equipamen-
tos, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, a engenheira técni-
ca civil especialista principal, Ana Paula dos Santos Carvalho Salavisa.

Pelo Despacho n.º 593/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Construção e Reconstrução de Infra-Estruturas e
Saneamento, do Departamento de Obras de Infra-Estruturas e Sanea-
mento, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, a engenheira civil
assessora principal, Maria Helena Marques Fouto Carmona Bicho.
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Pelo Despacho n.º 594/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Coordenação e Fiscalização e Infra-Estruturas do
Subsolo, do Departamento de Obras de Infra-Estruturas e Saneamen-
to, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, o engenheiro civil
principal, Manuel Nunes Pires.

Pelo Despacho n.º 595/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Projectos de Infra-Estruturas e Saneamento, do
Departamento de Obras e Infra-Estruturas e Saneamento, da Direc-
ção Municipal de Projectos e Obras, o engenheiro civil assessor, José
Estanislau Graça Fonseca.

Pelo Despacho n.º 596/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Execução de Obras Municipais em Equipamen-
tos, do Departamento de Construção e Conservação de Equipamen-
tos, da Direcção Municipal de Projectos e Obras, o engenheiro civil
principal, João Pedro de Sousa Sande de Freitas.

Pelo Despacho n.º 597/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Execução da Obras Municipais de Habitação, do
Departamento de Construção e Conservação de Habitação, da Direc-
ção Municipal de Projectos e Obras, a engenheiro civil assessora prin-
cipal, Maria Teresa da Costa Ferreira.

Pelo Despacho n.º 598/P/2002, de 16 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Chefe da Divisão de Gestão de Obras de Arte, do Departamento de
Obras de Infra-Estruturas e Saneamento, da Direcção Municipal de
Projectos e Obras, e engenheiro civil principal, Maria Assunção Vaz
Alves Reboredo Alves.

Pelo Despacho n.º 599/P/2002, de 13 de Dezembro de 2002, do
Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Directora do Departamento de Protecção Civil, a técnica superior
(serviço social) assessora principal, Ana Maria Brás de Oliveira Tito
de Lencastre.

27 de Março de 2003. � O Chefe da Divisão, Pedro Costa.
3000096685

Aviso
Pelo Despacho n.º 601/P/2002, de 23 de Dezembro de 2002, do

Presidente, foi nomeado em comissão de serviço, para o cargo de
Director Municipal de Projectos e Obras, o licenciado, Joaquim Luís
Esteves Pinto Monteiro.

27 de Março de 2003. � O Chefe da Divisão, Pedro Costa.
3000096686

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso
Concurso interno geral para provimento do cargo
de director de Departamento de Obras Municipais

1 � Nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, aplicável à administração local por força e com as adapta-
ções constantes do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, tor-
na-se público que, por despacho do presidente da Câmara, de 5 de
Fevereiro de 2003, se encontra aberto concurso, pelo prazo de 10
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, para provimento, em regime de comissão de serviço,
do lugar de director do Departamento de Obras Municipais do grupo
de pessoal dirigente do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loulé,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 7 de Agosto
de 2000.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso serão aplicadas
as regras constantes na Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, no Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e o Código do Proce-
dimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo prazo de seis
meses, a contar da data da publicitação da lista de classificação final.

4 � Conteúdo funcional � o constante no mapa I, anexo à Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e no Regulamento de Organização dos Ser-
viços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146,
de 25 de Junho de 1999, conforme o disposto no artigo 4.º do men-
cionado Decreto-Lei n.º 514/99.

5 � Vencimento � o vencimento é o correspondente a 80% do
valor fixado para o cargo de director geral, conforme anexo 8 ao
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, acrescido das demais
regalias vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local, com as especificações decorrentes da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho é na área do municí-
pio de Loulé.

7 � Provimento do lugar � o provimento do lugar é feito em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, nos termos
do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

8 � Requisitos legais de admissão � ao presente concurso podem
concorrer os funcionários da administração central e local que, até ao
termo do prazo para apresentação de candidaturas, reunam os seguin-
tes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais � os estabelecidos no artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.2 � Requisitos especiais � os previstos no artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, nomeadamente:

a) Licenciatura em Engenharia Civil;
b) Integração na carreira do grupo de pessoal técnico superior;
c) Seis anos de experiência profissional em cargos inseridos em

carreiras do grupo de pessoal técnico superior, ou encontrar-se
na situação a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99.

8.2.1 � Reunir os requisitos a que se refere o artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, ou encontrar-se na situação a
que se refere o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, na redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

8.3 � É condição preferencial de candidatura, a ponderar em sede
de avaliação curricular, a posse de comprovada experiência profissio-
nal autárquica na área de actuação do lugar a prover.

9 � Métodos de selecção e factores de avaliação:
9.1 � Métodos de selecção � no presente concurso serão aplica-

dos os seguintes métodos de selecção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.2 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício do cargo, mediante
a ponderação dos seguintes factores:

Experiência profissional;
Formação profissional;
Habilitações literárias.

b) A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos em compara-
ção com o perfil de exigências do cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa  cons-
tam da acta das reuniões do júri, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

11 � No sistema de classificação aplica-se o disposto no artigo 13.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, sendo a classificação final, expressa
na escala de 0 a 20 valores, a resultante da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção.

12 � Formalização das candidaturas:
12.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a concurso, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Loulé, devidamente assinado, entregue pessoalmente na
Secção de Expediente e Arquivo desta autarquia, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal
de Loulé, Praça da República, 8100-951 Loulé.

12.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data do nasci-
mento, filiação, nacionalidade, naturalidade, residência e te-
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lefone, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, e situa-
ção militar, se for caso disso;

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da respectiva carreira e categoria, serviço a que

pertence, natureza do vínculo e antiguidade na categoria, na
carreira e na Administração Pública;

d) Menção do concurso a que se candidata com referência ao
número e data do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso;

e) Declaração de que possui o requisitos legais de admissão a
concurso, implicando a falta desta declaração a exclusão do
candidato de acordo com o preceituado no n.º 2 do artigo 11.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

12.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde cons-
te, nomeadamente, as funções exercidas e respectivos perí-
odos de duração, bem como a formação profissional que
possui, juntando fotocópia dos respectivos certificados;

b) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo;

c) Declaração emitida pelo serviço de origem devidamente au-
tenticada e datada, da qual consta inequivocamente a natu-
reza do vínculo, a categoria detida bem como a antiguidade
na carreira, na categoria e na função pública.

13 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé estão dispensados da apresentação do documento
previsto na alínea c) e do documento previsto na alínea b) desde que
estes constem nos respectivos processos individuais.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir ao candidato, em caso de
dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas decla-
rações.

15 � A relação dos candidatos admitidos será afixada na Divisão
de Recursos Humanos e Formação de Pessoal desta autarquia, Ave-
nida José da Costa Mealha, 16, Loulé, de harmonia com o precei-
tuado no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do dis-
posto no artigo 34.º do mesmo diploma legal.

17 � Os candidatos admitidos serão convocados para a realização
da entrevista profissional de selecção através de carta registada com
aviso de recepção, nos termos do disposto no artigo 34.º do citado
Decreto-Lei n.º 204/98.

18 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos nos
termos do previsto no artigo 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98.

19 � De acordo com o sorteio realizado em 27 de Fevereiro de
2003, pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Con-
cursos para Cargos Dirigentes (COA), (acta n.º 68/2003), o júri do
concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Sebastião Francisco Seruca Emídio, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos � Manuel Possolo Morgado Viegas, vereador,
e José Carlos Martins Rolo, vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Albufeira.

Vogais suplentes � Maria João Martins Lopes da Fonseca Pe-
reira e Sousa, directora do Departamento Administrativo, e
Helder Manuel Faria Martins, vice-presidente da Câmara.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

13 de Março de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000208663

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do ve-
reador dos Serviços Administrativos, de 7 de Março de 2003, foi
deferido o pedido de regresso antecipado ao serviço, a partir de 16 de
Abril de 2003, do técnico superior de 2.ª classe da carreira de enge-
nheiro do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, Silvério António da Silva Gonçalves Guerreiro, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, que se encontrava na situação de licença sem vencimento por
um ano desde 15 de Outubro de 2002.

12 de Março de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000208664

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
13 de Março de 2003, foi nomeada, para a vaga de técnico profissio-
nal de secretariado de 2.ª classe, nos termos do artigo 41.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a candidata classificada em con-
curso externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 7, de 9 de Janeiro de 2002, Maria João Bap-
tista Sousa Festa, tendo a mesma o prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso para tomar posse do referido lugar.

25 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000208681

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
18 de Março de 2003, foram nomeadas, nos termos da alínea b) do
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adap-
tado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, as candidatas classificadas em concurso externo de
ingresso, Sandra Cristina Salsas Pascoal, Emília de Fátima Moreira
Santos e Maria Marlene da Silva Vieira, para a categoria de psicólogo
de 2.ª classe, após dispensa de estágio, tendo as mesmas o prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso para tomar
posse do referido lugar.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000208657

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 98/2003

Concurso externo de ingresso para admissão
de um técnico superior jurista de 2.ª classe

Rectificação de aviso

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, relativamente ao aviso n.º 507/2002, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 20, de 24 de Janeiro de 2003,
e respeitante ao concurso em epígrafe, foram por lapso, no factor
experiência profissional, repetidas as pontuações a atribuir.

Assim, onde se lê, no n.º 7.3.1.2, alínea b) deverá ler-se:

b) À experiência profissional (EP) será atribuída a seguinte
pontuação:

Menos de um ano � 10 valores;
Entre um ano e dois anos � 14 valores;
Entre três e quatro anos � 16 valores;
Mais de quatro anos � 20 valores.

Rectifica-se ainda que o n.º 7.3.1.4.1 apenas diz respeito à forma-
ção profissional e não à experiência profissional como, por lapso,
também vem invocado.

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 1000208708

Aviso n.º 99/2003

Nomeação � concurso interno geral de ingresso para
provimento de seis vagas de auxiliar de acção educativa

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que por seu despacho de 6 de Março de 2003, foram
nomeadas nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de auxiliar de acção
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educativa, as candidatas admitidas e classificadas até ao 5.º lugar ex-
-aequo:

Rosalina Azevedo Soares Maganinho Falcão, Ana Paula Gomes
Bessa, Fernanda Maria Faria Martins Alves, Maria Gracinda
Alves Valente Carvalho, Celeste Maria Ramos Silva Roque e
Elisa Maria Pereira Martins Silva.

Mais se torna público que os referidos candidatos, deverão tomar
posse do cargo, no prazo de 20 dias a contar da publicação do presen-
te aviso no Diário da República.

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 1000208690

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 12 de Março de 2003, procedeu-se à nomeação
para um lugar de técnico superior de comunicação e relações públi-
cas � estagiário da candidata Estela Maria Simões, na sequência do
concurso externo geral de admissão de um lugar de estagiário para
ingresso na carreira técnica superior de comunicação e relações públi-
cas, aberto por aviso publicado em 18 de Abril de 2002.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

12 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas. 3000096404

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 12 de Março de 2003, procedeu-se à nomeação
para dois lugares de chefe de secção, na sequência do concurso inter-
no de ingresso para provimento de dois lugares de chefe de secção,
aberto por aviso publicado em 17 de Dezembro de 2002, as candida-
tas:

Amélia Maria Coelho Desterro Valentim.
Ana Paula Mendes Vicente Melo.

As candidatas nomeadas deverão apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

13 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas. 3000096411

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
24 de Janeiro de 2003, foi deferido o pedido de exoneração do fiel de
mercados e feiras, Paulo Jorge da Costa Pontes, a partir de 21 de
Janeiro de 2003.

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Cabral
de Oliveira. 3000096358

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, na sequência do meu
despacho datado de 18 de Fevereiro de 2003 e no uso da competên-
cia que me é 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, designo para exercer funções de chefia, nos termos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de
Maio, o operário qualificado (canalizador principal), José Manuel
Barros Gomes, ao qual será atribuída a remuneração correspondente
ao índice 255, com efeitos a partir do dia 18 de Fevereiro de 2003.

12 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Cabral
de Oliveira. 3000096361

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

Aviso
Publicação da lista de antiguidade dos funcionários

da Câmara Municipal de Ponte de Lima

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 3 do
artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, se faz público
que nesta data foram afixadas as listas de antiguidade dos funcionários
desta Câmara Municipal, com referência a 31 de Dezembro de 2002.

O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

27 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Daniel Cam-
pelo. 3000094216

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso
Aditamento ao alvará de loteamento n.º 4/79 � Mata do

Agro e Campo do Agro de Baixo, Veiga, Taíde, Póvoa de
Lanhoso.

Discussão pública

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, torna público, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período
de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a apro-
vação de uma alteração ao alvará de loteamento, designadamente o
lote n.º 23, sito no Lugar de Veiga, freguesia de Taíde, concelho da
Póvoa de Lanhoso, em que é requerente Manuel de Araújo Lemos.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimento relativamente à pretendida operação urba-
nística, as quais serão posteriormente objecto de resposta fundamen-
tada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis e;

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pela res-
pectiva Divisão Municipal, se encontra disponível, para consulta, da
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, sita na Avenida da
República no edifício dos Paços do Município da Póvoa de Lanhoso.

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Holbeche Tinoco de Faria. 1000208669

CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO

Aviso
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de

31 de Março, faz-se público que a lista de antiguidade do pessoal do
quadro privado desta autarquia reportada a 31 de Dezembro de 2002,
se encontra afixada no edifício dos Paços do Município e demais lo-
cais habituais.

Mais se torna público que da organização da lista de antiguidade
cabe recurso, a deduzir no prazo de 30 dias a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, conforma o estabe-
lecido no artigo 96.º do referido diploma.

20 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Alfredo
Falamino Barroso. 1000208680

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Despacho
António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do con-

celho do Sabugal:

No uso da competência que me é conferida nos termos da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
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pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, reclassifico profissionalmen-
te o engenheiro técnico civil de 1.ª classe Miguel Mário Martins Neto
para técnico superior, engenheiro civil (estagiário) nos termos da
alínea d) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro. O exercício efectivo de funções corresponde à nova categoria
em comissão de serviço extraordinária de acordo com a alínea b) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
com efeitos a 13 de Fevereiro de 2003.

A nomeação é feita com carácter de urgente conveniência de ser-
viço.

13 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado. 3000096402

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do
presidente desta Câmara Municipal, datados de 26 de Fevereiro de
2003, e na sequência do competente processo de concurso, foram
nomeadas para os lugares de auxiliares de acção educativa do quadro
de pessoal da Câmara Municipal do Sabugal as pessoas a seguir indica-
das:

Silvia Aparício Almeida.
Susana Maria Antunes André.
Silvina Maria Fernandes Antunes.
Catarina Rosa Pires Costa.

As presentes nomeações produzem efeitos a 1 de Março de 2003.

26 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado. 3000096401

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de engenheiro técnico civil de 2.ª classe (estagiá-
rio) do quadro de pessoal da Câmara Municipal de San-
ta Cruz da Graciosa.

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, por despacho de 18 de Março de 2003,
proferido pelo presidente da Câmara Municipal, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, concurso externo de admissão a
estágio para ingresso na carreira técnica (engenheiro técnico civil),
tendo em vista o preenchimento de um lugar vago na categoria de
técnico de 2.ª classe, do quadro de pessoal deste município. É de re-
ferir que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, que estabelece o sistema de quotas de emprego para
pessoas com deficiência, o candidato com deficiência tem preferên-
cia em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer ou-
tra preferência legal.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido exclusiva-
mente para o provimento do lugar referido e caduca com o seu pre-
enchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 29/2001, de 3 de Fevereiro, 265/88,
de 28 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezem-
bro, 409/91, de 17 de Outubro, 407/91, de 17 de Outubro, e demais
legislação aplicável.

4 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 20 159/
2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 25 de
Setembro de 2001.

5 � O local de trabalho é a área do concelho de Santa Cruz da
Graciosa.

6 � O vencimento no período de estágio será o previsto no De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legislação com-
plementar, e as condições de trabalho são as vigentes para os funci-
onários e agentes da administração local.

7 � Os estagiários aprovados com classificação, igual ou superior
a Bom (14 valores) que venham a ser providos, a título definitivo, na
categoria de ingresso, 2.ª classe, da referida carreira, vencerão pelo
escalão 1 desta categoria, de acordo com o mapa anexo ao Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 � Poderão candidatar-se todos os indivíduos que até ao termo

do prazo fixado para a apresentação de candidaturas satisfaçam os

requisitos gerais de admissão, de acordo com 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 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 obri-
gatória.

8.2 � Requisitos especiais � possuir curso superior que não confi-
ra grau de licenciatura, em área de formação adequada ao conteúdo
funcional do lugar a prover.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Cruz da Graciosa conjuntamente com os do-
cumentos que o devam instruir, e entregues pessoalmente nesta
autarquia, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas, para a
Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Largo Vasco da Gama,
9880-352 Santa Cruz Graciosa.

9.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, situação militar, se for caso disso,
número e data do bilhete de identidade, número fiscal de
contribuinte, residência, código postal e número de telefo-
ne);

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

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

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Os candidatos com deficiência deverão, ainda, mencionar no
requerimento todos os elementos necessários ao cumprimen-
to do disposto nos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

9.3 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos se-
guintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,
indicando, nomeadamente, a experiência profissional ante-
rior relevante para o exercício das funções do lugar a con-
curso;

b) Certificado de habilitações literárias e ou profissionais (au-
têntico ou fotocópia autenticada);

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

9.3.1 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 8.1 do presente aviso, devendo, no entanto, o candidato declarar
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma des-
sas alíneas contidas no referido ponto.

9.3.2 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade
e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de
documento comprovativo.

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

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova teórica escrita de conhecimentos, de carácter eliminató-
rio, com duração de duas horas; avaliação curricular; entrevis-
ta profissional de selecção.

12.1 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular:

Experiência profissional � pondera-se o desempenho de
funções na área para o qual o concurso é aberto, bem
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como outras capacitações adequadas, com avaliação da
sua natureza e duração;

Formação profissional � ponderam-se as acções de for-
mação aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com áreas funcionais dos lugares postos a
concurso;

Habilitações académicas � pondera-se a titularidade de
grau académico ou a sua equiparação legalmente reco-
nhecida.

b) Entrevista profissional de selecção � sociabilidade, sentido
de responsabilidade, motivação profissional.

12.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constam de actas de
reuniões do júri do concurso, que podem ser consultados pelos candi-
datos.

12.3 � A prova teórica escrita de conhecimento incidirá sobre as
seguintes matérias:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
central, regional a local (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro);

O quadro de competências, assim como o regime jurídico de fun-
cionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro);

Carta ética � 10 princípios éticos da Administração Pública;
Regime jurídico de empreitadas de obras públicas (Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 159/
2000, de 27 de Julho;

Regime jurídico de realização de despesas públicas (Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho);

Regime de revisão de preços de empreitadas de obras públicas
(Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de Outubro);

Regime jurídico da urbanização e edificações (Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela
Declaração de Rectificação n.º 13-T/2001, de 30 de Junho, e
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e Portarias
n.os 1104/2001, de 17 de Setembro, 1105/2001, de 18 de Se-
tembro, 1106/2001, de 18 de Setembro, 1107/2001, de 18 de
Setembro, 1108/2001, de 18 de Setembro, 1109/2001, de 19
de Setembro, 1110/2001, de 19 de Setembro, 1111/2001, de
19 de Setembro, e 1136/2001, de 19 de Setembro).

13 � Na classificação adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que na prova teórica
escrita de conhecimentos ou na classificação final obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores, sendo esta obtida através da aplicação da
seguinte fórmula:

4PEC + 3AC + 3EPS
CF = ��������

10

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

14 � Afixação das listas � a reclamação de candidatos admitidos
e excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas no
rés-do-chão do edifício dos Paços do Município, Largo Vasco da Gama,
Santa Cruz da Graciosa, e publicadas nos termos do disposto nos ar-
tigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Regime do estágio � o estágio, com carácter probatório, terá
a duração de um ano e será regulado, nomeadamente quanto à avalia-
ção e classificação final dos estagiários, pelo disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

16 � Composição do júri � o júri do presente concurso, que é
simultaneamente o júri do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � Rui Manuel Cortez Cordeiro, vice-presidente.
Vogais efectivos � Amélia da Assunção Baptista Duque, chefe

da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal
de Santa Cruz da Graciosa, e Helder Medina, vereador.

Vogais suplentes � José do Nascimento Ávila e Manuel Avelar
Cunha Santos, vereadores.

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

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ramos de
Aguiar. 1000208679

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara, de 14 de Março de 2003, foi nomeado por urgen-
te conveniência de serviço, com efeitos a partir de 19 de Março de
2003, para um lugar de operário semiqualificado, cantoneiro de vias
municipais, Analídio Martins Gonçalves, primeiro e único classifica-
do no concurso externo de ingresso, aberto por aviso publicado no
Diário da República, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 2003.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não
carece de fiscalização prévia nos termos do artigo 46.º, n.º 1 da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Paulo
Jacinto Eusébio. 1000208686

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presi-
dente da Câmara, de 17 de Março de 2003, foi nomeada para um lugar
de auxiliar de serviços gerais, Alzira Maria Guerreiro Neto, primeira
classificada no concurso externo de ingresso, aberto por aviso publica-
do no Diário da República, n.º 270, de 22 de Novembro de 2002.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não
carece de fiscalização prévia nos termos do artigo 46.º, n.º 1 da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Paulo
Jacinto Eusébio. 1000208685

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do vice-
-presidente desta Câmara Municipal, datado de 8 de Março do cor-
rente ano, procedeu-se à reclassificação profissional nos termos da
alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, do seguinte funcionário:

Nome Categoria actual Escalão/índice Categoria após a reclassificação Escalão/índice

Liseta Maria Vieira Reis Santos ...... Auxiliar administrativo .............. 1/123 Assistente administrativo .......... 1/192

O funcionário reclassificado será provido em regime de comissão de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, de acordo com a
alínea b), n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, produzindo efeitos a partir da data da publicação deste aviso no
Diário da República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

24 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Manuel Oliveira Rodrigues. 1000208700
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Aviso

Contrato administrativo de provimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 19 de Março de 2003, foram
nomeados em regime de contrato administrativo provimento, os can-
didatos Maria Cristina Gonçalves Santos Martins e Fernando Marques
Tomás, admitidos através de concurso externo de admissão a estágio
para ingresso na carreira técnica (engenharia civil), conforme lista de
classificação final afixada em 25 de Fevereiro do corrente ano.

Mais se torna público que os referidos contratos serão celebrados
no prazo máximo de 20 dias após a publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

20 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000208697

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de uma
vaga de técnico profissional de 2.ª classe (topógrafo)

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso público e da lista de graduação afixada em 25 de
Fevereiro de 2003, foi nomeado para o lugar de técnico profissional
de 2.ª classe (topógrafo), Fernando David Carreira da Silva, conforme
despacho datado de 19 de Março do corrente ano.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

20 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000208695

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de animador desportivo, categoria de técnico
profissional especialista principal.

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 13 de Março de 2003, e
na sequência da realização de concurso interno de acesso limitado, foi
nomeado em concordância com a lista de classificação final o candi-
dato abaixo designado para o seguinte lugar:

Um lugar de animador desportivo, categoria de técnico profis-
sional especialista principal � Nuno Manuel Rosado Branco.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Con-
tas.)

13 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Filipe
Godinho Barradas. 1000208689

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da carreira de operário qualificado (pedreiro), ca-
tegoria de operário principal.

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 13 de Março de 2003, e
na sequência da realização de concurso interno de acesso limitado, foi
nomeado em concordância com a lista de classificação final o candi-
dato abaixo designado para o seguinte lugar:

Um lugar da carreira de operário qualificado (pedreiro), catego-
ria de operário principal � João Custódio Flamino.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Con-
tas.)

13 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Filipe
Godinho Barradas. 1000208688

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso n.º 7/2003

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de tractorista

Para os devidos efeitos, se torna público que por meu despacho de
14 de Março de 2003, e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, nomeei por urgente conveniência de serviço com efeitos a
partir do dia 20 de Março de 2003, para o lugar em epígrafe, o can-
didato aprovado no concurso:

José Carlos Martins.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1
do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas. 1000208654

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 24 de Março de 2003, proferido no uso das competências
que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de
11 de Janeiro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico superior
principal � jurista, do grupo de pessoal técnico superior, cujo venci-
mento corresponde ao índice 510/1.

1 � Prazo de validade do concurso � caduca com o preenchimento
do lugar posto a concurso.

2 � Local de trabalho � área do município.
3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-

lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro; De-
creto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
4.1 � Requisitos gerais:

a) Ser funcionário da administração central ou local;
b) Ter pelo menos três anos de serviço na categoria imediata-

mente anterior com classificação de serviço, não inferior a
Bom.

4.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Direito.
4.3 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos nú-

meros anteriores até ao termo do prazo fixado para a apresentação
de candidaturas, sob pena de exclusão.

5 � Formalização das candidaturas:
5.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara, podendo ser entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recep-
ção, até ao termo do prazo fixado, dele devendo constar os seguintes
elementos de identificação completa (nome, estado civil, filiação,
nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade, da sua emissão e serviço de identificação que o
emitiu, residência com indicação do código postal, telefone, número
de contribuinte fiscal), habilitações literárias e profissionais, referên-
cia à categoria profissional que detém, natureza do vínculo à função
pública e escalão em que se encontra posicionado bem como a iden-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 84 � 9 de Abril de 20037724

tificação do lugar a que se candidata, com referência ao Diário da
República que contenha a publicação do presente aviso e quaisquer
outros elementos que o candidato considere passíveis de influir na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência le-
gal.

5.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) 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, desde
que os candidatos declararem nos respectivos requerimentos, sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada uma das referidas alíneas.

5.3 � Os candidatos portadores de deficiência, no requerimento de
candidatura, devem declarar, sob compromisso de honra:

O grau de incapacidade;
O tipo de deficiência;
Mencionar os meios de comunicação e expressão a utilizar no

processo de selecção.

5.4 � Devem os candidatos apresentar, obrigatoriamente com a
candidatura, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, onde conste,
nomeadamente, as funções que tem exercido e respectivos
períodos de exercício, bem como a formação profissional
que possui, com indicação das entidades promotoras e dura-
ção das mesmas;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e fotocópia do certifica-
do de habilitações e ou profissionais.

5.5 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos previstos
neste aviso, serão excluídas.

6 � Métodos de selecção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

6.1 � A avaliação curricular (AC), avalia as aptidões profissionais
dos candidatos, cuja classificação obedecerá à seguinte fórmula:

HL + (EP × 2) + FPC
AC = ��������

4

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias, sendo:

As exigidas � 18 valores;
> que as exigidas, desde que na área das funções inerentes

ao lugar colocado a concurso � 20 valores.

EP = experiência profissional, sendo:

Até três anos � 12 valores;
Entre três a cinco anos � 16 valores;
> de cinco anos � 20 valores.

FPC = formação profissional complementar (acções de forma-
ção) na área das funções inerentes ao lugar colocado a con-
curso, sendo:

Até 35 horas � 2 valores por cada acção de formação;
De 35 até 140 horas � 4 valores por cada acção de forma-

ção;
Mais de 140 horas � 6 valores por cada acção de forma-

ção; sendo que a pontuação total a atribuir neste factor
não poderá ser superior a 20 valores.

6.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS), será valorada
de 0 a 20, e avalia numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, com
base nos seguintes critérios:

Motivação para o desempenho do cargo;
Facilidade de expressão;
Experiência profissional;
Capacidade de relacionamento e iniciativa.

7 � Classificação final � será a média aritmética da classificação
de cada um dos métodos de selecção, obedecendo à seguinte fórmula:

AC + EPS
CF = ����

2

em que:

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

8 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final, serão afixados nos locais de estilo desta autarquia (átrio do edi-
fício sito na Rua de Dr. Alfredo Pinto, 42, e no átrio do edifício sito
na Rua de Dr. Abílio Torres, ambos desta cidade), nos termos dos
artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira, presidente
da Câmara.

Vogais efectivos:

Joaquim Alves Costa, vice-presidente, que substituirá o pre-
sidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Alberto Fernando Lopes Silva Machado, vereador.

Vogais suplentes:

Dinis Manuel Silva Costa, vereador.
Maria José Teixeira Martins, chefe de secção.

10 � Quota de emprego para candidatos com deficiência � para
cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
01, de 3 de Fevereiro, os candidatos com grau de deficiência igual ou
superior a 60% têm preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-

ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

24 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Ân-
gelo Silva Ferreira. 1000208696

CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar
de técnico superior (estagiário) � arquitecto

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
meu despacho de 24 de Março de 2003, e na sequência de concurso
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 165, de 19 de Julho de 2002, será celebrado contrato adminis-
trativo de provimento, para efeitos previstos no artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com o licenciado Renato Fernando
Rodrigues Rebelo, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República pelo prazo de um ano.

Isento do visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no
artigo 114.º conjugado com o n.º 46 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

25 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo Telmo
Antunes Ferreira. 3000096418

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara, datado de 24 de Março de 2003, foi nomeado nos
termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, Diogo Afonso Dias Carvalho, para a categoria de técnico
superior de 2.ª classe � desporto, escalão 1, índice 400, da tabela de
vencimento, na sequência da aprovação em estágio resultante do
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 103, de 4 de Maio de 2001, devendo aceitar a referida nomeação
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

Isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

25 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo Telmo
Antunes Ferreira. 3000096413
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JUNTA DE FREGUESIA DE CAPARICA

Aviso

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, torna-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia
de Caparica, de 18 de Março de 2003, se encontra aberto pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso, concurso
externo de ingresso de auxiliar, categoria de auxiliar de serviços ge-
rais, para provimento de uma vaga a qual caduca com o seu preenchi-
mento.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, 238/99, 404-A/98 e 412-A/98, respecti-
vamente de 11 de Julho, 25 de Junho, 18 e de 30 de Dezembro.

2.1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3
de Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igual-
dade de classificação, o qual prevalece sobre qualquer outra preferên-
cia legal.

2.2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

3 � A remuneração, nos termos do disposto no Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, corresponde ao escalão 1, índice
123 da categoria, no montante de € 381,71.

4 � O local de trabalho é na área da freguesia.
5 � O conteúdo funcional de auxiliar de serviços gerais é o dispos-

to no n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de
Abril de 1989 � consistindo em assegurar a limpeza e conservação
das instalações; colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxilia a
execução de cargas e descargas; realiza tarefas de arrumação e distri-
buição; executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter
manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos
práticos.

6 � Métodos de selecção:

Prova teórica escrita de conhecimentos gerais;
Entrevista profissional de selecção.

6.1 � A prova escrita de conhecimentos gerais, de natureza teóri-
ca, com a duração máxima de uma hora, versará sobre os temas abai-
xo mencionados e avaliará os conhecimentos dos candidatos, ao ní-
vel das habilitações exigidas para o ingresso na respectiva carreira,
fazendo apelo aos conhecimentos adquiridos no âmbito escolar e da
experiência profissional e aos resultantes da vivência do cidadão co-
mum, sendo a classificação deste método de selecção de 0 a 20 valo-
res:

Direitos e deveres da função pública:

Regime de férias, faltas e licenças � Lei n.º 100/99, de 31
de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
pelo artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração central, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro.

6.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS), a qual terá a
duração máxima de 20 minutos, destina-se a avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo, através da
comparação com um perfil delineado de acordo com as seguintes
características, resultando a sua classificação da aplicação da seguinte
expressão EPS = A + B + C + D, sendo cada factor valorado de 1 até
5 valores, em que 1 = fraco; 2 = insatisfatório; 3 = razoável; 4 = bom
e 5 = muito bom, num total de 20 valores:

A = motivação para a função;
B = enquadramento da função numa autarquia;
C = experiência profissional;
D = relacionamento interpessoal.

7 � Classificação final � a classificação final dos candidatos, re-
sultante da média aritmética simples das classificações obtidas em cada
um dos métodos de selecção, será expressa de 0 a 20 valores, consi-
derando-se não aprovados os candidatos que na classificação final
obtenham pontuação inferior a 9,5 valores.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção, bem como o sistema de classificação final (CF),

incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

9 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � presidente da Junta de Freguesia de Caparica, Bento
Silveira Rações.

1.º vogal efectivo � chefe de secção, Elvira Olga Reis Batista
Vieira, que substituirá o presidente nas suas ausências e impe-
dimentos.

2.º vogal efectivo � secretária da Junta de Freguesia de Capari-
ca, Josefa Francisca T. B. Santos.

1.º vogal suplente � fiel de mercados e feiras, Francisco Con-
ceição Rosa.

2.º vogal suplente � assistente administrativa especialista, Ma-
ria Manuela M. P. de Oliveira.

10 � São requisitos gerais de admissão os definidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 12 de Julho, aplicado à ad-
ministração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
que a seguir se transcrevem:

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 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 obri-
gatória; No caso de candidatos com deficiência;

g) Grau de incapacidade e tipo de deficiência.

Sendo temporariamente dispensada a apresentação dos documen-
tos comprovativos da posse destes requisitos, exceptuando o requisi-
to definido na alínea c) daquele artigo � posse das habilitações lite-
rárias legalmente exigidas para o desempenho do cargo, desde que nos
termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, se declare no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação em que se encontrem relati-
vamente a cada um.

11 � São requisitos específicos de admissão, nos termos do n.º 1
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a escolari-
dade obrigatória (4.ª classe para os indivíduos nascidos até 1 de Ja-
neiro de 1967, o 6.º ano de escolaridade para os nascidos entre esta
data e 1 de Janeiro de 1981 e o 9.º ano de escolaridade para os nas-
cidos após esta última).

12 � As candidaturas deverão ser formalizadas através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Caparica, po-
dendo ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, com
aviso de recepção; na ou para a Junta de Freguesia de Caparica, sita
no Largo da Torre, 2829-503 Caparica, dentro do prazo fixado no
n.º 1 do presente aviso e conter os seguintes elementos:

Nome completo, estado civil, profissão, data de nascimento,
filiação, naturalidade, residência, código postal, localidade,
número, arquivo de identificação e data de emissão do bilhete
de identidade, telefone, habilitações literárias, número de con-
tribuinte e situação militar; identificação do concurso a que se
candidata, carreira, categoria, número e data do Diário da
República em que foi publicado o respectivo aviso de abertu-
ra. Nos requerimentos de admissão a concurso devem ser es-
pecificadas quaisquer circunstâncias que os candidatos conside-
rem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão tidas
em consideração pelo júri se devidamente comprovadas.

13 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou apresen-
tação do original para comprovação nos nossos serviços;

b) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações ou apre-
sentação do original para comprovação nos nossos serviços;

c) Comprovativos dos requisitos gerais a que se refere o n.º 10
do presente aviso, salvo se os candidatos declararem no res-
pectivo requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram
relativamente às alíneas a), b), d), e), f) e g).

14 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
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15 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso, serão excluídas.

16 � As listas de candidatos e de classificação final serão afixadas
na sede da Junta de Freguesia, se o número de candidatos for inferior
a 100, ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, se aquele
número for superior. Os candidatos admitidos serão oficiados sobre a
data, hora e local de realização dos métodos de selecção.

20 de Março de 2003. � O Presidente da Junta, Bento Silveira
Rações. 1000208687

JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO DO OURO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de coveiro

Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local, pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por delibe-
ração da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro de 23 de Janeiro de
2003, se encontra aberto pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data
de publicação deste aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de coveiro do grupo de pessoal
auxiliar, nos seguintes termos:

1 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta a
concurso e para as que vierem a verificar-se no prazo de um ano a
contar da data da publicação ou afixação da lista de classificação fi-
nal.

2 � Local de trabalho � o local de trabalho é no Cemitério da
Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro.

3 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelas disposições
legais constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho; 238/
99, de 25 de Junho; 412-A/98, de 30 de Dezembro; 404-A/98, de 18
de Dezembro; 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administra-
tivo); Decreto-Lei n.º 77/2001, de 5 de Março.

4 � Conteúdo funcional � procede à abertura e aterro de sepultu-
ras, ao depósito e ao levantamento dos restos mortais; cuida do Sec-
tor do Cemitério que lhe está distribuído.

5 � Remuneração � a remuneração base corresponde ao escalão
1, do índice 150 da tabela indiciária prevista no Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 77/
2001, de 5 de Março, e ainda da Portaria n.º 88/2002, de 28 de Ja-
neiro, sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e con-
dições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcio-
nários da administração local.

6 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a con-
curso, nos termos 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 de idade completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

  7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas do seguinte modo:

a) Requerimento de admissão ao concurso, dirigido ao presidente
da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro, o qual poderá ser
entregue pessoalmente na secretaria da Junta de Freguesia,
sita na Rua de Serralves, 10, 4150 Porto, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado, onde deverão constar os seguintes elementos
de identificação:

Nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado
civil, profissão, habilitações literárias, número de con-
tribuinte, número e data do bilhete de identidade e res-
pectivo serviços de identificação que o emitiu, morada
completa com código postal, telefone e situação mili-
tar.

b) Os candidatos poderão ainda especificar nos seus requerimen-
tos elementos susceptíveis de influenciarem na apreciação
do mérito ou constituírem motivo de preferência legal;

c) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
d) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-

buinte;
e) Fotocópia do certificado de habilitações literárias.

8 � Documentação � é dispensada a apresentação de documenta-
ção respeitante aos requisitos gerais a que alude o artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e n.º 7 do presente aviso, ex-
ceptuando-se o mencionado na alínea c) desde que os candidatos
declarem nos respectivos requerimentos, sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos gerais de admissão ao concurso. Em caso de dúvida pode ser
exigido aos candidatos a apresentação da documentação comprova-
tiva das suas declarações; a não apresentação da documentação exi-
gida implica a exclusão ao concurso.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar se-
rão os seguintes:

a) Prova de conhecimentos, cuja classificação será atribuída de
0 a 20 valores;

b) Avaliação curricular, cuja classificação será atribuída de 0 a
10 valores;

c) Entrevista profissional de selecção, cuja classificação será de
0 a 10 valores.

10 � Prova de conhecimentos � a prova de conhecimentos, é
eliminatória para os candidatos que obtiveram uma classificação infe-
rior a 9,5 valores e consistirá numa prova escrita sobre:

a) Competências e atribuições das autarquias locais � Decre-
to-Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 169/99, de 18 de
Setembro;

b) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração central, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;

c) Código do Procedimento Administrativo � princípios gerais;
d) Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes

da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 117/99, de 11
de Agosto.

11 � Avaliação curricular � na avaliação curricular serão avalia-
dos os seguintes factores:

Habilitações literárias, formação e experiência profissional.

12 � Entrevista profissional de selecção � a entrevista profissio-
nal de selecção terá em vista avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, sendo ponderados os seguintes parâmetros:

a) Maturidade;
b) Responsabilidade;
c) Motivação e interesse profissional;
d) Capacidade de relacionamento.

13 � Classificação final � a classificação final será obtida pela
soma aritmética dos valores obtidos nos diferentes métodos de selec-
ção referidos no n.º 9 do presente aviso, dividindo por dois.

14 � Ordenação � a ordenação dos concorrentes será feita de
acordo com a classificação final, segundo uma escala de 0 a 20 valo-
res.

15 � Lista de candidatos � a lista de candidatos e a lista de clas-
sificação final do concurso será afixada, para consulta, no átrio da
sede da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro, ou enviada para publi-
cação em Diário da República nos termos da lei.

16 � Júri do concurso � o júri do concurso terá a seguinte com-
posição:

Presidente � Alberto Nuno Bragança Assunção Araújo Lima,
presidente da Junta de Freguesia de Lordelo Ouro.

1.º vogal efectivo � Nuno António Mestre Miro Soares Leite,
vice-presidente da Junta de Freguesia Lordelo Ouro.

2.º vogal efectivo � Agostinho Barbosa Vieira Rodrigues Silves-
tre, técnico superior assessor.

1.º vogal suplente � Mafalda Macedo Pereira, vogal da Junta de
Freguesia de Lordelo do Ouro.

2.º vogal suplente � Sofia Murta Alves, vogal da Junta de Fre-
guesia de Lordelo do Ouro.
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O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

7 de Março de 2003. � O Presidente da Junta, Alberto Nuno Bra-
gança Assunção Araújo Lima. 1000208710

JUNTA DE FREGUESIA DE RUIVÃES

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

João Ferreira de Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Ruivães,
do concelho de Vieira do Minho:

Torna-se pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Ruivães, tendo em conta o parecer da Comis-
são Heráldica da Associação de Arqueólogos Portugueses nos termos
da Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, em 25 de Setembro de 2002, o que
foi aprovado em assembleia de freguesia, efectuada em 28 de Dezem-
bro de 2002:

Brasão � escudo de verde, mitra episcopal de prata guarnecida
de ouro e duas espigas de milho de ouro folhadas de prata,
tudo em roquete; em campanha, ponte antiga de um arco de
negro, realçada de prata, movente dos flancos e nascente de
um pé ondado de prata e azul de três tiras. Coroa mural de
prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«RUIVÃES � VIEIRA do MINHO».

Bandeira � cordão e borlas de ouro e verde. Haste e lança de
ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Ruivães � Vieira do Minho».

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Junta, João Ferreira
de Sousa.

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA � S. MATEUS

Edital

Brasão, bandeira e selo

Carlos Alberto Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Oliveira �
S. Mateus:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Oliveira � S. Mateus, concelho de Vila Nova de Famali-
cão, tendo em conta o parecer da Comissão Heráldica da Associação
dos Arqueólogos Portugueses de 12 de Junho de 2001, que foi apro-
vada sob a proposta da Junta de Freguesia na sessão da assembleia de
freguesia:

Brasão � escudo de verde, com uma oliveira arrancada de prata,
frutada de negro, entre roda dentada de ouro e uma espiga de
milho do mesmo, folhada de prata; campanha diminuta ondada
de prata e azul de três tiras. Coroa mural de prata de três tor-
res. Listel branco, com a legenda a negro: «OLIVEIRA � S.
MATEUS».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Oliveira � S. Mateus � Vila Nova de Famalicão».

8 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Carlos Alberto
Pereira. 1000208699

JUNTA DE FREGUESIA DE UNHAIS DA SERRA

Aviso

Torna-se público que, nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, está a reclamação pelo prazo de
30 dias consecutivos, a contar da publicação deste aviso no Diário da
República, a lista de antiguidades dos funcionários desta autarquia que
se encontra afixada na sede da Junta de Freguesia de Unhais da Serra.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Junta, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000208703

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar do grupo de pessoal técnico-profissional, carrei-
ra de desenhador.

1 � Faz público que, por deliberação tomada em reunião do con-
selho de administração de 7 de Março de 2003 em conformidade com
o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, do 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação deste aviso, concurso para preenchimento do lugar mencio-
nado em epígrafe.

2 � Validade do concurso � é válido para a vaga posta a concurso
e extingue-se com o preenchimento da mesma.

3 � Remuneração � a remuneração é a fixada para a respectiva
categoria, constante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e demais legislação complemen-
tar, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as generica-
mente vigentes para a Administração Pública.

4 � Fundamentação legal � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, Lei n. 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
412-A/98, de 30 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89,
de 7 de Dezembro, 247/87, de 17 de Junho, Código do Procedimento
Administrativo e demais legislação aplicável.

5 � Requisitos de admissão:
5.1 � Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;1000208645
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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 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 obri-
gatória.

5.1 � Requisitos especiais:

a) Os constantes do artigo 6.º, n.º 1, alínea d) do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5.2 � Os candidatos deverão reunir os requisitos gerais e especiais
de admissão a concurso até ao termo do prazo fixado no presente
aviso para a apresentação das candidaturas.

5.3 � No caso de um candidato com deficiência o mesmo terá
preferência em igualdade de classificação a qual prevalecerá sobre
qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 � Conteúdo funcional � constante da Portaria n.º 351/87, de 29
de Abril.

7 � O local de trabalho é na área do município da Guarda.
8 � Condições de admissão ao concurso � a candidatura deve ser

formalizada, mediante o requerimento dirigido à presidente do conse-
lho de administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Muni-
cipal da Guarda, ou a enviar pelo correio com aviso de recepção, ou
entregue pessoalmente, até ao último dia do prazo referido no n.º 1.

8.1 � Do requerimento deve constar:
8.1.1 � Identificação do candidato � nome completo, estado ci-

vil, profissão, filiação, naturalidade, data de nascimento, morada com
indicação do código postal, telefone, número do bilhete de identidade,
arquivo de identificação que o emitiu e número de contribuinte fiscal.

8.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como a
data em que o aviso foi publicado.

8.1.3 � Declaração sob compromisso de honra, em alíneas sepa-
radas, da situação precisa em que se encontra relativamente aos re-
quisitos gerais do provimento das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 5 do
presente aviso. Esta declaração dispensa a junção de quaisquer do-
cumentos, os quais serão apenas exigidos quando e se houver lugar ao
provimento, conforme o disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.2 � Ao requerimentos de admissão deve ser junto sob pena de
exclusão:

a) Documento autêntico ou fotocópia conferida pelo serviço
onde é entregue a candidatura mediante a apresentação do
original, comprovando a posse das habilitações literárias e
ou qualificações profissionais exigidas, curriculum vitae de-
talhado, devidamente datado e assinado;

b) Fotocópias dos comprovativos das acções de formação pro-
fissionais, com informação sobre a sua duração;

c) Fotocópia do número de contribuinte e bilhete de identidade.

8.3 � O candidato pode ainda especificar qualquer circunstância que
considere passível de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal, a qual só será tida em consideração
se devidamente comprovada.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir ao candidato, em caso de
dúvida sobre a situação que o descreve, a apresentação de documentos
comprovativos das suas declarações.

10 � As falsas declarações são punidas por lei.
11 � Os avisos relativos à lista de candidatos admitidos e excluí-

dos e a lista de classificação final serão publicados no Diário da Re-
pública, 3.ª série, ou afixados no edifício dos Serviços Municipaliza-
dos, conforme as situações previstas nos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � no presente concurso serão utiliza-
dos os seguintes métodos de selecção:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

12.1 � A prova prática de conhecimentos, consiste na elaboração
técnica de desenhos, assistido por computador, terá a duração de uma
hora, e será graduada de 0 a 20 valores.

12.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria através
da ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação literária, sendo ponderado o nível académico ou
a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Formação profissional, sendo ponderadas as acções de for-
ma formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas
com a área funcional em concurso;

c) Experiência profissional, sendo ponderado o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela sua
natureza e duração.

Será aplicada a fórmula a seguir designada, traduzida numa classifi-
cação de 0 a 20 valores:

HL + FP + EP
AC = ������

3

12.1.1 � Habilitação literária:

As legalmente exigidas � 18 valores;
Superior às legalmente exigidas � 20 valores.

12.1.2 � Formação profissional:

Sem formação relevante para o exercício das funções � 10 va-
lores;

Com acções de formação relevantes � 10 valores, acrescidos de:

0,5 valores � por cada acção, até 12 horas;
1 valor � por cada acção de 12 até 18 horas;
5 valores � por cada acção, de 18 até 40 horas;
10 valores � por cada acção, superior a 40 horas.

12.1.3 � Experiência profissional:

Sem experiência relevante para o exercício das funções � 10
valores;

Com experiência relevante � 10 valores acrescidos de:

Até seis meses � 12 valores;
De seis meses a um ano � 15 valores;
De um a dois anos � 17 valores;
Mais de dois anos � 20 valores.

13 � Entrevista profissional de selecção � a prova de entrevista
profissional de selecção, tem em vista avaliar numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos.

Será aplicada a fórmula a seguir designada, traduzida numa classifi-
cação de 0 a 20 valores:

a + b + c + d
EPS = �����

4

sendo:

a = motivação e interesse pelo lugar a prover;
b = iniciativa e capacidade organizativa;
c = aptidão técnica e profissional;
d = sentido de responsabilidade.

Cada um destes parâmetros será valorizado de acordo com a se-
guinte tabela:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Adequado � 13 a 16 valores;
Médio � 9 a 12 valores;
Fraco � 0 a 8 valores.

14 � A classificação final dos candidatos resultará da aplicação dos
referidos métodos de selecção, em que todos os parâmetros serão
valorizados numa escala de 0 a 20 valores, e será obtida da média
aritmética simples, considerando-se não aprovados, os candidatos que
na classificação final, obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

Fórmula:
2PPC + AC + 2EPS

CF = ��������
5

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � Realização dos métodos de selecção � a data, hora e local
da realização das provas, serão marcadas oportunamente, sendo os
candidatos avisados por escrito.
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16 � Constituição do júri:

Presidente � Maria do Carmo Pires de Almeida Borges, presi-
dente.

1.º vogal efectivo � Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro,
vereador.

2.º vogal efectivo � José João Vale Urgueira, chefe de Divisão
de Projectos e Obras.

1.º vogal suplente � Horácio Luís Marques Brás, engenheiro
técnico civil de 1.ª classe.

2.º vogal suplente � Francisco José Norberto Dias, chefe de
Divisão Municipal.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

11 de Março de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.) 3000096392

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para assistente
administrativo principal

1 � Faz-se público que, por deliberação do conselho de adminis-
tração, destes Serviços Municipalizados em sua reunião de 27 de Fe-
vereiro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
assistente administrativo principal, do quadro de pessoal dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Ovar, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 196, de 25 de Agosto de 2000.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido apenas para aque-
la vaga e cessa com o seu preenchimento.

3 � Vencimento � é o estipulado através do respectivo escalão e
índice do novo sistema retributivo da função pública, nos termos do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Conteúdo funcional � é o constante do Despacho n.º 38/88,
de 3 de Dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho abrangerá a área do
concelho de Ovar.

6 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as disposi-
ções dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 30
de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 238/99, de 25 de Ju-
nho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 248/85, de 15 de Julho, e 247/87,
de 17 de Junho.

7 � Requisitos gerais de admissão � os definidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais de admissão � os definidos na alínea a)
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, na actual redacção.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a usar são a
avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular são os seguintes os factores de apre-
ciação:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

9.2 � Na entrevista profissional de selecção são considerados os
seguintes factores de apreciação:

Cultura geral;
Participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
Motivação e interesse para o lugar;
Capacidade de expressão e fluência verbais.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, constam de actas de reuniões do júri do concurso.

10 � Classificação final � a classificação final resulta da média
aritmética simples das classificações obtidas pelos candidatos nas res-
pectivas provas, numa escala de 0 a 20 valores.

11 � Formalização � do requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração, devidamente assinado, deverá constar o
nome do candidato, estado civil, profissão, naturalidade, residência
(rua e número, freguesia e código postal), data de nascimento, filia-
ção, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu e o número fiscal de contribuinte.

11.1 � Os candidatos deverão especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias que reputem susceptíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal.

11.2 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que o can-
didato declare no respectivo requerimento de admissão, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontra relativamente a cada um daqueles requisitos.

12 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes do-
cumentos:

a) Certidão de tempo e classificação de serviço, onde conste
também a situação do candidato no referente ao n.º 8 deste
aviso;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae actualizado, detalhado, comprovado, devi-

damente datado e assinado.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçados ao presidente do conselho de admi-
nistração, Rua de Gomes Freire, 26, 388-229 Ovar. Consideram-se
entregues dentro do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção
tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresen-
tação.

14 � Os candidatos que sejam funcionários dos Serviços Munici-
palizados de Ovar, serão dispensados da apresentação dos documen-
tos que constem dos respectivos processos individuais.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista profissional de selecção, nos termos dos artigos 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no edifício dos Serviços Municipalizados.

17 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

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

19 � O júri do concurso é constituído por:

Presidente � Dr. Armando França Rodrigues Alves, presidente
do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro civil Alfredo Silva Costa, director delegado
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.

2.º José Domingos Pinho Ferreira, chefe de secção dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Ovar.

Vogais suplentes:

1.º Engenheira civil Ana Maria Valente Fernandes Adrego,
engenheira civil principal dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Ovar.

2.º Dinocrato Crujeira Santos Marques, chefe de secção dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ovar.

O 1.º vogal efectivo, engenheiro civil Alfredo Silva Costa, substi-
tuirá o presidente nas faltas e impedimentos, no presente concurso.

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

18 de Março de 2003. � O Director Delegado, Alfredo Silva Costa.
1000208258
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RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 100/2003

Concursos internos gerais de acesso
para provimento de vagas

Rectificação

O aviso n.º 39/2003, respeitante ao concurso em epígrafe, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 48, de 26 de Fevereiro do
ano em curso, saiu com a seguinte inexactidão que assim se rectifica
onde se lê «seis vagas de operário altamente qualificado [�]» deve
ler-se «quatro vagas de operário altamente qualificado [�]».

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues Miranda. 1000208691

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna pública a rectificação ao aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 63, de 15 de Março
de 2003.

Assim onde se lê, nos seus pontos:
«7.2 � Requisitos especiais:

Concurso C e D � escolaridade obrigatória (para os nascidos até
31 de Dezembro de 1966 � 4.ª classe; para os nascidos após

1 de Janeiro de 1967 até 31 de Dezembro de 1980 � 6.ª clas-
se; para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981 � 9.º ano de
escolaridade).

8.3 � Devem os candidatos apresentar obrigatoriamente com a
candidatura, sob pena de exclusão:

8.3.2 � Concurso C e D � certificado de habilitações e fotocópia
do bilhete de identidade».

Deve ler-se:
«7.2 � Requisitos especiais:

Concurso C � escolaridade obrigatória (para os nascidos até 31
de Dezembro de 1966 � 4.ª classe; para os nascidos após 1
de Janeiro de 1967 até 31 de Dezembro de 1980 � 6.ª classe;
para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981 � 9.º ano de es-
colaridade).

Concurso D � escolaridade obrigatória (para os nascidos até 31
de Dezembro de 1966 � 4.ª classe; para os nascidos após 1
de Janeiro de 1967 até 31 de Dezembro de 1980 � 6.ª classe;
para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981 � 9.º ano de es-
colaridade), e possuir formação ou experiência profissional na
área de duração não inferior a dois anos (n.º 2 do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro).

8.3 � Devem os candidatos apresentar obrigatoriamente com a
candidatura sob pena de exclusão:

8.3.2 � Concurso C � certificado de habilitações e fotocópia do
bilhete de identidade.

Concurso D � certificado de habilitações, fotocópia do bilhete de
identidade e documento comprovativo da formação ou experiência
profissional».

Mais se torna público que o prazo de candidaturas para o Concurso
D, se reinicia por mais 10 dias úteis a contar do dia da publicação do
presente aviso de rectificação.

24 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Ân-
gelo Silva Ferreira. 1000208694
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CONVOCATÓRIAS

ONI WAY � INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 375.º, 376.º e 377.º do Código das So-
ciedades Comerciais e 13.º dos estatutos, convocam-se, a solici-
tação do conselho de administração, os Srs. Accionistas da Oni
Way � Infocomunicações, S. A., com sede na Avenida do Almi-
rante Reis em Lisboa, número de identificação de pessoa colec-
tiva 505091070, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa sob o n.º 10 669, com o capital social de
€ 300 000 000, a reunirem em assembleia geral anual de accio-
nistas na Urbanização da Matinha, Edifício Altejo, piso 2, Rua
três, em Lisboa (em virtude da alteração da sede social), no pró-
ximo dia 12 de Maio de 2003, pelas 10 horas, com a seguinte
ordem do dia:

1) Deliberar sobre a aprovação do relatório de gestão, das con-
tas do exercício e demais documentos de prestação de con-
tas relativos ao ano de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício relativo ao ano de 2002;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar a renovação, com eficácia retroactiva, de todas as
deliberações aprovadas na assembleia geral de 6 de Janeiro
de 2003;

5) Ratificar a cooptação de um administrador para a vaga aber-
ta em virtude da renúncia de um anterior membro do conse-
lho de administração.

No caso de a assembleia geral não poder reunir-se na primeira data
marcada, por falta de representação do capital social exigido por lei
e ou pelos estatutos, ficam os Srs. Accionistas, desde já, convocados
para se reunirem em segunda convocatória, na sede social da socieda-
de, no dia 28 de Maio de 2003, pelas 10 horas, com a ordem do dia
acima indicada.

A documentação e as propostas de deliberações apresentadas pelo
conselho de administração relativamente aos pontos da ordem do dia
encontram-se ao dispor dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede
da sociedade, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral
anual.

Para os efeitos da alínea d) do n.º 5 do artigo 377.º do Código das
Sociedades Comerciais, informa-se que os requisitos a que se encon-
tram subordinados a participação e o exercício do direito de voto pelos
Srs. Accionistas são os seguintes:

Apenas têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral
os accionistas com direito a voto;

Têm a qualidade de accionistas, para efeitos de participação nas
reuniões da assembleia geral, os que tenham acções registadas
em seu nome no livro apropriado da sociedade ou, no caso das
acções escriturais na respectiva conta, os que tenham acções
depositadas em instituições de crédito e desse depósito façam
prova;

O registo e o depósito anteriormente referidos hão-de ter-se
verificado com a antecedência mínima de sete dias relativa-
mente à data da reunião de que se trate e hão-de manter-se
até ao encerramento da reunião;

Cabe um voto a cada grupo de 100 acções, podendo os accionis-
tas com menor número de acções agrupar-se de modo a obte-
rem aquele número, mas, em tal caso, hão-de fazer-se repre-
sentar por um só deles ou por outro accionista;

Todos os arredondamentos dos votos que cabem aos accionistas
são determinados por defeito;

A participação nas reuniões dos accionistas que sejam pessoas
colectivas depende da designação que façam por escrito de uma
pessoa singular que os represente através de uma carta, com
assinatura, dirigida ao presidente da mesa;

3. Diversos

Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem fazer-
-se representar por um membro do conselho de administra-
ção, pelo seu cônjuge, pelos seus parentes na linha recta ou
por outros accionistas através de uma carta, com assinatura,
dirigida ao presidente da mesa.

2 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Nuno Pedro Collares Pereira Galvão Teles. 3000097038

UNIÁVILA � AVICULTURA, S. A.

Sede: Vales, Oliveira de Frades

Capital social: € 5 988 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de
Frades sob o n.º 30.

Contribuinte n.º 500292639.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social da Uniávila � Avicultura,
S. A., com sede em Vales, Oliveira de Frades, contribuinte
n.º 500292639, com o capital social de € 5 988 000, matriculada sob
o n.º 30 na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Fra-
des, convoco a assembleia geral para se reunir no Auditório do Museu
da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no dia 14 de Maio de
2003, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre a apresentação à falência, nos termos do
artigo 6.º do CPEREF, já que a Uniávila, por via da atitude
da Campoaves, não tem tido possibilidades de cumprir as suas
obrigações, nem se vê possibilidade da sua recuperação
económica;

2) Discutir e votar sobre outros assuntos de interesse para a
sociedade.

2 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Augusto Bento Moucho. 3000097031

ANAR � FÁBRICA DE TINTAS, VERNIZES
E COLAS, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da ANAR � Fábrica de Tintas,
Vernizes e Colas, S. A., com sede na Avenida das Portas do Minho,
711, freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão, com
o capital social de € 750 000, matriculada sob o n.º 4387 na Conser-
vatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão, número de
identificação de pessoa colectiva 501171541, para a assembleia geral
a realizar-se no dia 27 de Maio de 2002, pelas 15 horas, na sede social,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de
administração e as contas relativas ao exercício de 2002, bem
como o relatório e parecer do conselho fiscal;

Ponto 2 � Deliberar sobre a aplicação dos resultados do mesmo
exercício;

Ponto 3 � Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a
sociedade.

25 de Março de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral, Arnaldo
Sanfins da Silva. 3000096789

EUROCASMÉDICA � PRODUTOS HOSPITALARES, S. A.

Sede: Rua do Cunha, 45, 4200-251 Porto

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2737.

Pessoa colectiva n.º 503322105.
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Assembleia geral

SEGUNDA CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social, convocam-se os Srs. Ac-
cionistas da Eurocasmédica � Produtos Hospitalares, S. A., para
a assembleia geral anual que se realizará na sede social no dia 17
de Maio de 2003, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas rela-
tivos ao exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio de 2003-

-2005;
5) Deliberar sobre a proposta de nova redacção aos artigos 17.º

a 20.º do contrato social;
6) Deliberar sobre qualquer assunto de interesse para a socie-

dade.

A participação e o exercício do direito a voto estão subordinados
ao disposto nos artigos 12.º a 15.º do contrato de sociedade.

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

31 de Março de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral, Antó-
nio Luís Martins de Castro. 3000096786

BNC � BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua do Comércio, 85, freguesia de São Nicolau,
concelho de Lisboa

Capital social: € 175 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2396.

Pessoa colectiva n.º 502607084.

Assembleia de obrigacionistas

Obrigações de caixa subordinadas BNC/2001

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais, designadamente dos artigos 355.º e 373.º e se-
guintes do Código das Sociedades Comerciais, convocam-se os Srs.
Obrigacionistas titulares de obrigações de caixa subordinadas BNC/2001,
emitidas pela sociedade BNC � Banco Nacional de Crédito Imobiliá-
rio, S. A., sociedade aberta, para uma reunião que terá lugar no pró-
ximo dia 12 de Maio de 2003, pelas 16 horas na respectiva sede social,
na Rua do Comércio, 85, em Lisboa, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

Ponto 1 � Deliberar, nos termos do artigo 109.º do Código das
Sociedades Comerciais, sobre o projecto de fusão por incor-
poração na sociedade BNC � Banco Nacional de Crédito
Imobiliário, S. A., sociedade aberta, da sociedade BNC Corre-
tora � Sociedade Corretora, S. A., mediante a transferência
global do património desta para aquela, nos termos da alínea a)
do artigo 97.º e do artigo 116.º do Código das Sociedades
Comerciais;

Ponto 2 � Deliberar sobre a eventual designação de um repre-
sentante comum dos obrigacionistas.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 100.º, n.os 2 e 4, e 101.º do Código das So-
ciedades Comerciais, informa-se de que em 26 de Março do corrente
ano foi apresentado a registo comercial o referido projecto de fusão,
encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
na sede desta sociedade.

A assembleia é constituída pelos obrigacionistas, podendo estar
presentes os membros dos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade.

A cada obrigação corresponde um voto.
As deliberações deverão ser tomadas por maioria absoluta dos

obrigacionistas presentes ou representados, podendo os obrigacionistas
fazer-se representar por mandatário constituído por simples carta

dirigida ao presidente da assembleia, com a assinatura reconhecida por
notário.

31 de Março de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000096931

BNC � BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua do Comércio, 85, freguesia de São Nicolau,
concelho de Lisboa

Capital social: € 175 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2396.

Pessoa colectiva n.º 502607084.

Assembleia de obrigacionistas

Obrigações de caixa BNC/1999

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais, designadamente dos artigos 355.º e 373.º e se-
guintes do Código das Sociedades Comerciais, convocam-se os
Srs. Obrigacionistas titulares de obrigações de caixa BNC/1999, emi-
tidas pela sociedade BNC � Banco Nacional de Crédito Imobiliário,
S. A., sociedade aberta, para uma reunião que terá lugar no próximo
dia 12 de Maio de 2003, pelas 15 horas e 30 minutos na respectiva
sede social, na Rua do Comércio, 85, em Lisboa, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar, nos termos do artigo 109.º do Código das
Sociedades Comerciais, sobre o projecto de fusão por incor-
poração na sociedade BNC � Banco Nacional de Crédito
Imobiliário, S. A., sociedade aberta, da sociedade BNC Corre-
tora � Sociedade Corretora, S. A., mediante a transferência
global do património desta para aquela, nos termos da alínea a)
do artigo 97.º e do artigo 116.º do Código das Sociedades
Comerciais;

Ponto 2 � Deliberar sobre a eventual designação de um repre-
sentante comum dos obrigacionistas.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 100.º, n.os 2 e 4, e 101.º do Código das So-
ciedades Comerciais, informa-se de que em 26 de Março do corrente
ano foi apresentado a registo comercial o referido projecto de fusão,
encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
na sede desta sociedade.

A assembleia é constituída pelos obrigacionistas, podendo estar
presentes os membros dos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade.

A cada obrigação corresponde um voto.
As deliberações deverão ser tomadas por maioria absoluta dos

obrigacionistas presentes ou representados, podendo os obrigacionistas
fazer-se representar por mandatário constituído por simples carta
dirigida ao presidente da assembleia, com a assinatura reconhecida por
notário.

31 de Março de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000096933

BNC � BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua do Comércio, 85, freguesia de São Nicolau,
concelho de Lisboa

Capital social: € 175 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2396.

Pessoa colectiva n.º 502607084.
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Assembleia de obrigacionistas

Obrigações de caixa subordinadas BNC/1997

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais, designadamente dos artigos 355.º e 373.º e se-
guintes do Código das Sociedades Comerciais, convocam-se os
Srs. Obrigacionistas titulares de obrigações de caixa subordinadas BNC/
1997, emitidas pela sociedade BNC � Banco Nacional de Crédito Imo-
biliário, S. A., sociedade aberta, para uma reunião que terá lugar no
próximo dia 12 de Maio de 2003, pelas 15 horas na respectiva sede
social, na Rua do Comércio, 85, em Lisboa, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar, nos termos do artigo 109.º do Código das
Sociedades Comerciais, sobre o projecto de fusão por incor-
poração na sociedade BNC � Banco Nacional de Crédito
Imobiliário, S. A., sociedade aberta, da sociedade BNC Corre-
tora � Sociedade Corretora, S. A., mediante a transferência
global do património desta para aquela, nos termos da alínea a)
do artigo 97.º e do artigo 116.º do Código das Sociedades
Comerciais;

Ponto 2 � Deliberar sobre a eventual designação de um repre-
sentante comum dos obrigacionistas.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 100.º, n.os 2 e 4, e 101.º do Código das So-
ciedades Comerciais, informa-se de que em 26 de Março do corrente
ano foi apresentado a registo comercial o referido projecto de fusão,
encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
na sede desta sociedade.

A assembleia é constituída pelos obrigacionistas, podendo estar
presentes os membros dos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade.

A cada obrigação corresponde um voto.
As deliberações deverão ser tomadas por maioria absoluta dos

obrigacionistas presentes ou representados, podendo os obrigacionistas
fazer-se representar por mandatário constituído por simples carta
dirigida ao presidente da assembleia, com a assinatura reconhecida por
notário.

31 de Março de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000096935

CELULOSE DO CAIMA, S. G. P. S., S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua de Joaquim António de Aguiar, 41, 3.º,
1070-150 Lisboa

Capital social: € 21 635 880

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 11 035, de 7 de Fevereiro de 2002.

Pessoa colectiva n.º 500068569.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convocam-se os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 23 de Maio de
2003 pelas 9 horas e 30 minutos no Hotel D. Pedro Lisboa, Avenida
do Engenheiro Duarte Pacheco, 24, em Lisboa, dado que as instala-
ções da sede social não permitem a reunião em condições satisfatórias,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exer-
cício de 2002;

Ponto 2 � Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e
contas consolidadas do exercício de 2002;

Ponto 3 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos do exercício de 2002;

Ponto 4 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade;

Ponto 5 � Proceder à eleição do conselho de administração e
mesa da assembleia geral para o quadriénio 2003-2006;

Ponto 6 � Proceder à eleição da comissão de fixação de remu-
nerações para o quadriénio 2003-2006;

Ponto 7 � Deliberar sobre uma proposta do conselho de admi-
nistração para aquisição e alienação de acções próprias da so-
ciedade.

Nos termos legais e estatutários, a assembleia é constituída pelos
accionistas titulares de acções que confiram direito a voto. A cada
conjunto de acções representativo de € 1000 de valor nominal cor-
responde um voto.

O exercício do direito de voto depende da titularidade das acções
desde, pelo menos, o 8.º dia anterior à data da assembleia geral e de
que se mantenha essa titularidade até à data da sua realização.

A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio ao
presidente da mesa da assembleia geral, com pelo menos oito dias de
antecedência em relação à data de realização da assembleia, de decla-
ração emitida e autenticada pelo intermediário financeiro ao qual
estiver acometido o serviço de registo em conta das acções da qual
deverá constar que as acções em causa se encontram registadas na
respectiva conta desde, pelo menos, o 8.º dia anterior ao da data da
realização da assembleia geral e que foi efectuado o bloqueio em con-
ta dessas acções até à data em que a mesma assembleia geral terá lu-
gar.

Os Srs. Accionistas poderão fazer-se representar, nos termos da lei
e dos estatutos, mediante simples carta, com assinatura, dirigida ao
presidente da mesa e a este entregue com, pelo menos, três dias úteis
de antecedência em relação à data de realização da assembleia, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prova, nos termos anteriormente des-
critos, da qualidade de accionista.

O direito de voto inerente às acções poderá ser exercido por cor-
respondência, sem prejuízo da obrigatoriedade de prova, nos termos
anteriormente descritos, da qualidade de accionista.

Os Srs. Accionistas que pretendam votar por correspondência de-
vem, para além de fazer a prova da qualidade de accionista nos ter-
mos e com a antecedência referida anteriormente, dirigir uma carta
ao presidente da mesa da assembleia geral, por si subscrita e
endereçada para a sede da sociedade, na qual indiquem a quantidade
de acções de que são titulares, a qual, para poder ser considerada,
terá de ser recebida pela sociedade até ao dia útil imediatamente
anterior ao da realização da assembleia geral, contendo um sobres-
crito fechado por cada ponto da ordem de trabalhos sobre que pre-
tendem votar, mencionando cada sobrescrito i) tratar-se de um voto
por correspondência ii) a reunião da assembleia geral a que respeita;
e iii) o ponto da ordem de trabalhos que se refere; dentro de cada
sobrescrito deve o accionista declarar de forma expressa o seu sen-
tido de voto, nomeadamente tomando posição relativamente a quais-
quer propostas antecipadamente apresentadas à assembleia geral,
devendo também indicar se o mesmo se mantém caso a proposta
venha a ser alterada pelo seu proponente. A declaração de voto deve
ser assinada, devendo a assinatura ser acompanhada de cópia do bi-
lhete de identidade do respectivo accionista, salvo se este for pes-
soa colectiva, caso em que a declaração de voto deverá ser assinada
por quem tenha poderes para o obrigar, devendo tal assinatura ser
reconhecida notarialmente.

Caberá ao presidente da mesa da assembleia geral organizar a vota-
ção por correspondência e, em especial:

i) Abrir os votos;
ii) Verificar a qualidade de accionista e número de votos do

votante;
iii) Verificar a autenticidade dos votos;
iv) Assegurar a conficencialidade dos votos por correspondên-

cia até ao final da votação presencial do correspondente
ponto da ordem de trabalhos.

Os documentos relativos aos assuntos da ordem do dia menciona-
dos no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais estarão à
disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, durante os 15 dias an-
teriores à data da realização da assembleia geral.

27 de Março de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Daniel Proença de Carvalho. 3000096944

AGROFOZ � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DA FIGUEIRA DA FOZ, S. A.

Sede: Apartado 58, 3080 Figueira da Foz

Capital social: € 75 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz
sob o n.º 454.

Contribuinte n.º 500630275.
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Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral or-
dinária da AGROFOZ � Sociedade Agro-Pecuária da Figueira da Foz,
S. A., para reunir no dia 15 de Maio de 2003 pelas 18 horas nos
escritórios em Brenha, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas de 2002;
2) Deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo ao ba-

lanço e contas referidas no número anterior;
3) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade, conforme a alínea c) do artigo 376.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais;

5) Preencher, por eleição, as vagas existentes ao tempo nos
corpos sociais da Sociedade para o triénio em curso;

6) Ratificar as deliberações aprovadas na assembleia extraordi-
nária de 8 de Junho de 1980 relativamente ao n.º 2 da or-
dem de trabalhos da mesma assembleia geral extraordinária,
com enquadramento na alínea c) do artigo 20.º dos estatutos
da Sociedade;

7) Discutir e deliberar quaisquer outros assuntos apresentados
pelos accionistas e com interesse reconhecido para a Socie-
dade.

Não comparecendo o número de accionistas necessário para o le-
gal funcionamento da assembleia, esta reunirá em segunda convocatória
no dia 15 de Agosto de 2003 no mesmo local e com a mesma ordem
de trabalhos.

28 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral, Vítor
José Durão Nogueira. 3000096801

WORLD TRADE CENTER � LISBOA, S. A.

Sede social: Avenida do Brasil, 1, 1749-008 Lisboa

Capital social: € 1 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 997.

Número de identificação de pessoa colectiva 500897867.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, são convocados os
Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral no próximo dia
14 de Maio de 2003 pelas 16 horas e 15 minutos na sede da socieda-
de com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleger os corpos sociais para o quadriénio 2003-2006;
5) Deliberar sobre as remunerações da competência da assem-

bleia geral;
6) Deliberar sobre a dispensa de caução dos administradores.

Em conformidade com o disposto no artigo 7.º, n.º 1, dos estatu-
tos, têm direito a participar na assembleia «todos os accionistas que
com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva
reunião possuam», individual ou agrupadamente, averbadas em seu
nome ou depositadas, pelo menos 10 acções.

Os documentos acima referidos encontram-se ao dispor dos
Srs. Accionistas na sede social.

Dado que, nos termos do artigo 10.º dos estatutos, «a assembleia
geral só poderá funcionar em primeira convocação desde que estejam
presentes ou representados accionistas cujas acções correspondam a
mais de 50 % do capital social realizado» e em segunda convocação
com qualquer número de accionistas e percentagem de capital, fica
desde já convocada a assembleia geral para, se for o caso, reunir em
segunda convocação, duas semanas mais tarde, à mesma hora e no
mesmo local, isto é, no dia 29 de Maio de 2003 às 16 horas e 15 mi-
nutos, na sede social, com a mesma ordem de trabalhos.

27 de Março de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Paulo Miguel Olavo de Pitta e Cunha. 3000096871

CMDR � CENTRO MÉDICO DE DOENÇAS RENAIS, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 112,
rés-do-chão, Porto

Capital social: € 60 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 39 161.

Pessoa colectiva n.º 501531831.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade CMDR � Centro Médico de Doenças Renais, S. A., para se
reunirem em assembleia geral no próximo dia 12 de Maio de 2003
pelas 17 horas na sede da sociedade, sita na Avenida do Dr. Antunes
Guimarães, 112, rés-do-chão, no Porto, para deliberar sobre a seguin-
te ordem de trabalhos:

1) Apreciar o relatório de gestão e contas relativos ao exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relati-
vos ao exercício de 2002;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade.

Poderão exercer o direito de voto na assembleia geral os accionis-
tas possuidores de, pelo menos, 100 acções. A cada 100 acções cor-
responde um voto. Os accionistas possuidores de menor número de
acções poderão agrupar-se por forma a completar o mínimo exigido
e fazer-se representar por um dos agrupados.

A demonstração da qualidade de accionista é feita por intermédio
de documento comprovativo do depósito das acções em estabeleci-
mento bancário ou nos cofres da sociedade, até ao 5.º dia anterior ao
da reunião.

28 de Março de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000096946

LEADGEST � GESTÃO DE PROJECTOS, S. A.

Sede social: Rua de Severiano Falcão, lote 2, 1.º,
Prior Velho

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 18 108.

Pessoa colectiva n.º 504036050.

Assembleia geral

SEGUNDA CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade convoco os Srs. Accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral, em segunda convocação,
no próximo dia 14 de Maio de 2003 às 17 horas e 30 minutos na
sede social, sita na Rua de Severiano Falcão, lote 2, 1.º, Prior Velho,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas referentes ao
exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleger os membros dos órgãos sociais para o triénio 2003-

-2005;
5) Aprovar a remuneração do administrador único.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Maria Teodora de
Castro Margalho Baptista Fernandes. 3000097022

BNC � BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas do BNC � Banco Nacional de
Crédito Imobiliário, S. A., sociedade aberta, com sede na Rua do
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Comércio, 85, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 2396, presentemente com o capital
social de € 175 000 000, pessoa colectiva n.º 502607084, para, nos
termos legais e estatutários, se reunirem em assembleia geral no pró-
ximo dia 12 de Maio de 2003, pelas 12 horas, na sede social, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do BNC �
Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S. A., e contas con-
solidadas relativas ao exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relati-
vos ao mesmo exercício;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade durante o exercício em causa;

4) Deliberar sobre a proposta de alteração do contrato de soci-
edade, no que toca à modificação dos artigos 1.º, 4.º, 9.º,
12.º, 13.º e 16.º e da secção III e artigo 22.º, à supressão do
artigo 23.º e do capítulo VI e artigo 28.º e à remuneração
dos artigos 24.º a 27.º;

5) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o período de 2003-
-2006;

6) Proceder à eleição da comissão de remunerações e previdên-
cia, prevista no n.º 1 do artigo 10.º do contrato de socieda-
de, para o período de 2003-2006;

7) Deliberar sobre aquisição e alienação de obrigações pró-
prias.

Observações

1) Têm direito a participar todos os accionistas possuidores de,
pelo menos, 500 acções e aqueles que, não possuindo tal número
mínimo, se agrupem de modo a perfazê-lo.

2) A partir desta data, está à disposição dos Srs. Accionistas, para
consulta na sede social, o texto integral dos artigos constantes da
proposta de alteração do contrato de sociedade.

3) Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta na sede social, os ele-
mentos referidos no artigo 289.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

4) Nos termos do artigo 22.º do Código de Valores Mobiliários, o
voto pode ser exercido por correspondência. Os Srs. Accionistas in-
teressados em exercer o direito de voto por correspondência devem
dirigir uma carta ao presidente da mesa da assembleia geral, endereçada
para a sede da sociedade (sita na Rua do Comércio, 85, 1100-149
Lisboa), que encerre um sobrescrito fechado por cada ponto da or-
dem de trabalhos sobre que pretendam votar, mencionando cada so-
brescrito tratar-se de um voto por correspondência, a reunião da assem-
bleia geral e o ponto da ordem de trabalhos a que se refere. Dentro de
cada sobrescrito deve o accionista declarar o seu sentido de voto, no-
meadamente tomando posição relativamente a quaisquer propostas
antecipadamente apresentadas à assembleia geral; cada declaração de
voto deve ser assinada, devendo a assinatura ser reconhecida ao objecto
dos procedimentos legalmente tidos como equivalentes. Só serão con-
siderados os votos recebidos até ao 5.º dia anterior ao dia da reunião,
inclusive.

1 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Jorge Pratas e Sousa. 3000096927

AVISOS

BNC CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 67, freguesia de São Nicolau, concelho
de Lisboa

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7970.

Pessoa colectiva n.º 504495500.

Anúncio

Para os devidos efeitos, anuncia-se ter sido apresentado a registo
comercial o projecto de fusão, por incorporação, mediante a transfe-
rência global do património da sociedade BNC Corretora � Socieda-

de Corretora, S. A., com sede na Rua do Comércio, 67, freguesia de
São Nicolau, concelho de Lisboa, com o capital de € 500 000, para
a sociedade BNC � Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S. A., so-
ciedade aberta, cabendo-lhe a apresentação n.º 37, de 26 de Março de
2003, e encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à
disposição dos accionistas e credores da sociedade BNC Corretora �
Sociedade Corretora, S. A., na sede da sociedade, a partir da presente
data.

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 BNC Corretora � So-
ciedade Corretora, S. A., de que dispõem do prazo de 30 dias para
deduzirem oposição judicial à fusão, com fundamento no prejuízo que
dela derive para a realização dos seus direitos.

31 de Março de 2003. � Pelo Conselho de Administração: (Assi-
naturas ilegíveis.) 3000096929

BNC � BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua do Comércio, 85, freguesia de São Nicolau, concelho
de Lisboa

Capital social: € 175 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2396.

Pessoa colectiva n.º 502607084.

Anúncio

Para os devidos efeitos, anuncia-se ter sido apresentado a registo
comercial o projecto de fusão, por incorporação, mediante a transfe-
rência global do património da BNC Corretora � Sociedade Corretora,
S. A., com sede na Rua do Comércio, 67, freguesia de São Nicolau,
concelho de Lisboa, com o capital social de € 500 000, para a soci-
edade BNC � Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S. A.; socieda-
de aberta, cabendo-lhe a apresentação n.º 36, de 26 de Março de 2003,
e encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposi-
ção dos accionistas e credores da sociedade BNC � Banco Nacional
de Crédito Imobiliário, S. A., sociedade aberta, na sede da sociedade,
a partir da presente data.

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 BNC � Banco Nacio-
nal de Crédito Imobiliário, S. A., sociedade aberta, de que dispõem
do prazo de 30 dias para deduzirem oposição judicial à fusão, com
fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus
direitos.

Na presente data, são ainda convocadas para o próximo dia 12 de
Maio as assembleias de obrigacionistas das obrigações de caixas subor-
dinadas BNC/1997, das obrigações de caixa BNC/1999 e das obriga-
ções de caixa subordinadas BNC/2001, de acordo com as convocatórias
hoje publicadas, as quais terão lugar, respectivamente, às 15 horas,
15 horas e 30 minutos e 16 horas.

31 de Março de 2003. � Pelo Conselho de Administração: (Assi-
naturas ilegíveis.) 3000096930

RECTIFICAÇÕES

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO
DA PAPELARIA FERNANDES

Rectificação

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2003, lavrada a
fls. 66 e 66 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 499-H do 13.º Cartório Notarial de Lisboa, cargo da notária licen-
ciada Maria Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foi rectificada a es-
critura de constituição de associação, sem fins lucrativos, com a de-
nominação em epígrafe e acrónimo GDRPF, lavrada neste Cartório
em 18 de Dezembro de 2002, iniciada a fls. 82 e 83 do livro de notas
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para escrituras diversas n.º 492-H, no sentido de passar a constar no
corpo da escritura que a sede da associação é na Estrada de Paço de
Arcos, Alto da Bela Vista, freguesia do Cacém, concelho de Sintra,
tal como consta do documento complementar que a integra, e não na
Estrada Nacional 249-3, Sítio do Cotão, freguesia de São Marcos,

concelho de Sintra, como, por lapso, se indicou aquando da constitui-
ção.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000096932
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4.  Empresas � Registo comercial

BRAGA
ESPOSENDE

PREDIAL ESPOSENDE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 300/
871204; identificação de pessoa colectiva n.º 501905006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 27 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191118

TRANSPORTES DE MERCADORIAS M. D. & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1030/
000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505091607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 27 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191119

PEDRINHAS � MAR ATLÂNTICO
RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1033/
001009; identificação de pessoa colectiva n.º 505083302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191025

DAVIDE PILAR � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1160/
010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505423898.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191020

P. R. C. � PRODUTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 955/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504600753.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191032

PADARIA MERRELHO � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 916/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504276646.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191034

ATLÂNTICAZUL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 648/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503365653.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191038

ANTÓNIO CAPITÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 785/
961126; identificação de pessoa colectiva n.º 503763799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191041

LAVANDARIAS TROPICAL DE CARDOSO & MARIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 772/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503723789.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191048

MANUEL FERREIRA CURTO � SOCIEDADE
COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 923/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504447963.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191054

BLOQUEIRA DA GATANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 327/
880614; identificação de pessoa colectiva n.º 501993894.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 28 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191061

CAMISARTE � CAMISARIA, ACESSÓRIOS DE MODA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 675/
950718; identificação de pessoa colectiva n.º 503460028.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 84 � 9 de Abril de 20037740

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 27 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000190977

LIPACO � LINHAS PARA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 306/
880205; identificação de pessoa colectiva n.º 501929959.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 27 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000190976

MARTINS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 126/
790615; identificação de pessoa colectiva n.º 500871302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados em 27 de Junho de 2002, na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000190974

FARIA & MARRUCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 376/
890719; identificação de pessoa colectiva n.º 502191953; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/011206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado em 2410$, por incorporação de reservas, para
5000 euros, com redenominação, e alterado parcialmente o contra-
to quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma ao sócio Domingos Lima de Faria e a
outra à sócia Herondina Maria Correia de Brito Faria.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

6 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 1000191044

MANUEL AUGUSTO SALEIRO DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 493/
920512; identificação de pessoa colectiva n.º 502760168; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 27 de Março de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Amaro Marques. 2001514310

PILAR, LEMOS & BARBOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 560/
930812; identificação de pessoa colectiva n.º 503058289; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/020403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 18 de Dezembro de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Amaro Marques. 1000191186

CONFECÇÕES CASANOVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1215/
010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505701219; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/020520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 7 de Maio de 2002.

30 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Amaro Marques. 1000191181

GUIMARÃES

HOMOGENIC � DESIGN, REPRESENTAÇÕES
E PRODUTO TÊXTIL, L.DA

Sede: Rua da Venda Nova, Leitões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6629;
identificação de pessoa colectiva n.º 504261487; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
50 e 51/20030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 9990 euros, subscrito em dinheiro pelas
sócias na proporção das suas quotas, alterando os artigos 3.º e 4.º do
pacto social, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de 1670
euros e outra do valor nominal de 3330 euros, ambas pertencentes
à sócia Maria Teresa da Silva Ferreira, tendo a primeira natureza de
bem próprio, e outras duas iguais, do valor nominal de 5000 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias Ana de Lurdes Lima Lopes
Ferreira e Maria Isabel Mendes de Abreu.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem as sócias Maria Teresa da Silva Ferreira e Ana de Lurdes Lima
Lopes Ferreira, que se mantêm na gerência, e ainda à sócia Maria
Isabel Mendes de Abreu, que desde já fica nomeada gerente.

Certifico ainda que da escritura do aumento de capital consta a
cessação de funções de gerente de Marta Sofia Mendes de Abreu
Ferreira da Silva, em 28 de Janeiro de 2003, por renúncia.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000226353

TAIPONTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de São Gemil, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5049;
identificação de pessoa colectiva n.º 503568120; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
3 e 4/20030120.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terado os artigos 5.º e o n.º 1 do 1.º do pacto social, os quais ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de TAIPONTE � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Quinta do Monte, 124,
freguesia de Caldelas, concelho de Guimarães.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos gerentes que vierem
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a ser designados na mesma, mantendo-se na gerência o sócio Fer-
nando Mota Oliveira.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Domingos da Mota Oliveira.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000224059

ENFCARE � SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, L.DA

Sede: Travessa do Olival, 81, freguesia de Urgezes

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8763;
identificação de pessoa colectiva n.º 506319245; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 41/20030122.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 2500 euros, em dinheiro, e alterando
os artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.os 1 e 2, do pacto social, os quais ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de 2500
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 aos sócios António Miguel Teixeira Lopes dos Santos e Fer-
nando José da Costa e Silva, que se mantém na gerência, e ao sócio
António Miguel Marinho de Fernandes Mariz, que desde já é nome-
ado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de três gerentes.

Pelo terceiro outorgante foi dito:
Que aceita associar-se com os demais sócios nas condições do

contrato vigente e da deliberação do aumento de capital.
Mais declaram:
Que a importância do aumento se encontra integralmente reali-

zada e deu já entrada na caixa social, não sendo exigida pela lei e
pelo contrato a realização de outras entradas.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223842

DECORCHAPA � REVESTIMENTOS DE TECTOS
FALSOS E DIVISÓRIAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8931;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20030123.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 4 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guimarães,
perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, compa-
receu como outorgante Arlindo Sérgio Leite de Araújo, solteiro,
maior, residente no lugar de Gonça de Além, da freguesia de Abação
(São Tomé), e natural da de Azurém, ambas deste concelho, contri-
buinte fiscal n.º 219717176.

Verifiquei a identidade do outorgante em face da exibição do seu
bilhete de identidade n.º 11860157, passado em 11 de Outubro de
1996 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial unipes-
soal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DECORCHAPA � Revestimentos de
Tectos Falsos e Divisórias, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a

sua sede no lugar de Gonça de Além, da freguesia de Abação (São
Tomé), deste concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de revestimentos de tectos
falsos e divisórias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio, Arlindo Sérgio Leite de Araújo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio, Arlindo Sérgio Leite
de Araújo, que fica, desde já, nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos pela
intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

Por último, declarou ainda o outorgante que não é sócio de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

Assim o disse e outorgou, tendo ainda declarado que a gerência
fica autorizada a levantar o capital social depositado na competente
instituição bancária, para fazer face às despesas de escritura, publi-
cações e registo, bem como à aquisição do equipamento necessário
à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223443

MASOJOX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar do Monte das Cruzes, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6388;
identificação de pessoa colectiva n.º 504408585; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 39/20030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 45 000 euros, subscrito em dinheiro, pelos
sócios, na proporção das suas quotas, alterando o artigo 3.º do pacto
social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde
à soma de duas quotas de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios, João Augusto Castro da Silva e Maria do Sa-
meiro Oliveira e Sousa da Silva.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223745

FERNANDO BARREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar da Estrada, 1445, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6707;
identificação de pessoa colectiva n.º 504870858; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20030128.

Certifico que foi depositada a acta onde consta que a sociedade
em epígrafe mudou a sua sede para o Parque do Infante, Rua do Dr.
João Afonso Almeida, 225, Guimarães.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223729
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C. P. M. � REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DO MAR, L.DA

Sede: Urbanização do Salgueiral, lote 98, 1.º bloco, 3.º,
esquerdo, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4623;
identificação de pessoa colectiva n.º 503174330; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 44/20030128.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a dissolução e encerramento da liquidação da referida sociedade, ten-
do sido aprovadas as contas em 29 de Dezembro de 2000.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223761

GOOD SIGHT SHOES � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, Boavista, São Torcato,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7414;
identificação de pessoa colectiva n.º 505479176; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 14/20030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 100 000 euros, subscrito em dinheiro, pelos
sócios, na proporção das suas quotas, alterando o artigo 3.º do pacto
social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 130 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 126 750 euros, do
sócio José Marques de Freitas, e uma de 3250 euros, do sócio Paulo
António Freitas Fernandes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223680

JOÃO MANUEL FERREIRA RIBEIRO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Lugar da Igreja, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1714;
identificação de pessoa colectiva n.º 500992282; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 18/20030128.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a dissolução e encerramento da liquidação da referida sociedade, ten-
do sido aprovadas as contas em 30 de Abril de 1993.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223702

CARLOS DA CUNHA RIBEIRO, L.DA

Sede: Lugar da Igreja, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1073;
identificação de pessoa colectiva n.º 500327394; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 17/20030128.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a dissolução e encerramento da liquidação da referida sociedade, ten-
do sido aprovadas as contas em 26 de Setembro de 2002.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223699

TAIREBOQUES � SERVIÇOS DE REBOQUE E ALUGUER
VIATURAS, L.DA

Sede: Largo de António Gonçalves, 50, freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6123;
identificação de pessoa colectiva n.º 504248626; averbamentos n.os 1

e 2 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 23; números e data das apresen-
tações: 15 a 17 /20030127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados os artigos 1.º, 3.º, 5.º e 6.º do pacto social, os quais ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a denominação de TAIREBOQUES
� Serviços de Reboque e Aluguer Viaturas, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Santa Eulália, da freguesia de Fermentões, do concelho de
Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 52 000
euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 26 000
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio José Arman-
do Cardoso Castro.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é sufici-
ente a assinatura de um só gerente.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Ilídio Manuel Domingues Ferreira e Carlos
Alberto Marques Gonçalves.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato da
sociedade.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223672

ORINOCO � COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua dos Vinheiros, 100, São Félix da Marinha,
Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8774;
identificação de pessoa colectiva n.º 504143859; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 32/20021104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 15 024,04 euros, subscrito em dinheiro pelos
sócios Fernando Emanuel da Cunha Oliveira, com 8010,82 euros, e
Ana Rodrigues Cunha, com 7013,22 euros alterando os artigos 1.º e
3.º do pacto social, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ORINOCO � Combustíveis e Deriva-
dos, L.da, e tem a sua sede no Largo de António Gonçalves, fregue-
sia de Caldelas, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais, de 12 500 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Fernando Emanuel da Cunha Oliveira e Ana Rodri-
gues Cunha.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001377851

C. A. R. L. � RAPPEL DE GONDAR, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 107-A, freguesia de Gondar

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7519;
identificação de pessoa colectiva n.º 505547635; averbamento n.º 1
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à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresen-
tações: 20 a 22/20030127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados os artigos 1.º, n.º 1, 3.º, 4.º e 5.º do pacto social, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma C. A. R. L. � Ra-
ppel de Gondar, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Liberdade, 1107-
-A, da freguesia de Gondar, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4000 eu-
ros, pertencente à sócia Margarida Maria Vilaça Ferreira, e outra do
valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio André Ferreira
Lopes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios maiores prestações suple-
mentares até ao limite de 10 vezes o montante das suas quotas à
data de deliberação.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continua designada gerente a sócia Margarida Maria
Vilaça Ferreira.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Carlos Alberto Rodrigues Lopes e para que
o seu nome continue a fazer parte da firma social.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato da
sociedade.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223583

EUROCONDE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua da Linda, sem número, Conde, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5879;
identificação de pessoa colectiva n.º 504129821; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 9/20030127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados os seus artigos 3.º, 5.º e 6.º do pacto social, que ficaram com
a seguinte composição:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5985 euros e 57 cêntimos e corresponde à soma de
duas quotas, sendo uma do valor nominal de 3990 euros e 38 cênti-
mos, pertencente à sócia Maria Hermínia de Abreu Alves, e outra
do valor nominal de 1995 euros e 19 cêntimos, pertencente ao só-
cio Fernando Paulo Leal Guimarães de Sousa.

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, compete à sócia Maria Hermínia de Abreu Alves, que
desde já fica nomeada gerente.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que foi depositado na pasta respectiva o texto
actualizado do contrato social.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223575

LUPABOR � CONFECÇÕES E BORDADOS, L.DA

Sede: Rua do Giestal, Selho (São Cristóvão), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4393;
identificação de pessoa colectiva n.º 503128007; inscrição n.º 2 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 11 e 12/20030127.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva redenominação
para euros.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Luís Paulino Salgado Rodrigues, com uma de 4750

euros, e mulher, Maria de Fátima Fernandes de Sousa Teixeira Ro-
drigues, com uma de 250 euros.

Foi depositada na pasta respectiva a acta onde consta que mudou
a sede para o lugar da Pousada, Gondar, Guimarães.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223664

RINETÊXTEIS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5474;
identificação de pessoa colectiva n.º 503848948; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20030128.

Certifico que foi depositada a acta onde consta que a sociedade
em epígrafe mudou a sua sede para a Zona Industrial de Sande Vila
Nova, sita na Rua da Indústria, 17, Sande Vila Nova, Guimarães.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223770

RICASONI � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar do Monte das Cruzes, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7864;
identificação de pessoa colectiva n.º 505625709; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 38/20030128.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 25 000 euros, subscrito em dinheiro, pelos
sócios, na proporção das suas quotas, alterando o artigo 3.º do pacto
social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 30 000
euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de 7500
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria Rita
Fernandes de Macedo, Salvador de Castro Silva, Sónia Sofia Macedo
e Silva e Ricardo Salvador Macedo e Silva.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223753

JOAQUIM DA SILVA MARQUES & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar dos Reis, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 500464502; inscrição n.º 46; nú-
mero e data da apresentação: 63/20030117.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 496 400 euros e corresponde à soma de seis quotas, sendo
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quatro iguais, do valor nominal de 299 280 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios José Joaquim Melo da Silva Mar-
ques, Maria Esmeralda Salazar Marques, Pedro José Salgado Marques
em comum, dos sócios Álvaro Jorge Fernandes Marques e Maria
Manuela Fernandes Marques, e duas iguais, do valor nominal de
149 640 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim
Alexandre Salazar Marques e José Carlos Salazar Marques.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

21 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223800

SERAFIM FERTUZINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2405;
identificação de pessoa colectiva n.º 501560432; inscrição n.º 24; nú-
mero e data da apresentação: 11/20030103.

Documento complementar, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Có-
digo do Notariado, que faz parte integrante deste contrato.

CAPÍTULO I

Firma, sede, formas locais de representação e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Serafim Fertuzinhos, S. A., e reger-
-se-á pelo presente contrato e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e representação

1.º A sociedade tem a sua sede no lugar de Pinheiro, freguesia de
Sande (São Clemente), concelho de Guimarães.

2.º A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação do conselho de
administração.

3.º A sociedade, também por simples deliberação do conselho de
administração, poderá criar, transferir ou encerrar sucursais, agênci-
as, delegações, bem como quaisquer outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

4.º A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais
em outras sociedades de responsabilidade limitada com objecto idên-
tico ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na actividade da indústria de
metalomecânica, em especial o fabrico de tesouras de poda e alica-
tes.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 324 500 euros, dividido e representado por
324 500 acções, e está integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1.º As acções, com o valor nominal de 1 euro cada uma, serão ao
portador, podendo ser convertidas em acções nominativas por deci-
são da assembleia geral.

2.º As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000, 5000 e 10 000 acções, sendo permitida a sua concentra-
ção ou divisão.

3.º Os títulos serão assinados pelo presidente do conselho de ad-
ministração, podendo a sua assinatura ser aposta por chancela, des-
de que autenticada com o selo branco da sociedade.

4.º Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão reves-
tir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos, nos
termos e condições estabelecidos na lei.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de novas
acções representativas dos aumentos do capital social, na propor-
ção das que possuírem na data da subscrição do aumento.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1.º A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, de har-
monia com a lei e em conformidade com o que for deliberado em
assembleia geral.

2.º Observadas as limitações legais aplicáveis, a sociedade pode
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

3.º As obrigações poderão revestir a forma meramente escritural.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 8.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único ou o suplente.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Composição

1.º A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2.º Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3.º Os obrigacionistas só podem assistir às assembleias gerais e

participar na discussão dos assuntos indicados na ordem do dia se o
presidente da mesa os autorizar antes do início dos trabalhos.

4.º Além dos accionistas com direito a voto, têm direito a parti-
cipar na assembleia geral, sem direito a voto, as pessoas que exer-
cem cargos nos órgãos sociais.

ARTIGO 10.º

Direito à participação e representação

1.º Só poderão participar nas reuniões os accionistas com direito
a voto que, até cinco dias úteis antes da realização da assembleia,
tenham:

a) Averbado as acções em seu nome nos registos da sociedade;
b) Depositados os títulos na sede social, ou em qualquer institui-

ção de crédito, no caso de as acções terem sido transformadas em
títulos ao portador.

2.º A prova do depósito em instituição de crédito far-se-á medi-
ante declaração emitida pela depositária que dê entrada na sede so-
cial com a antecedência prevista no número anterior.

3.º Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar por quem para o efeito designarem.

4.º Como instrumento de representação basta uma carta, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue na sede social
até dois dias úteis antes da realização da assembleia.

5.º Os contitulares de acções serão representados por um deles,
escolhido entre todos, em obediência às regras da compropriedade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 84 � 9 de Abril de 2003 7745

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1.º A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário.

2.º Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 12.º

Quórum constitutivo

1.º Para que as assembleias gerais se considerem validamente cons-
tituídas em primeira convocação é necessário que se encontrem
presentes ou representados accionistas que detenham acções corres-
pondentes a dois terços do capital social.

2.º Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar desde que
o número de accionistas presentes ou representados corresponda a
mais de 50% do capital investido.

ARTIGO 13.º

Reuniões

1.º A assembleia geral reunirá anualmente até ao dia 31 de Mar-
ço, para deliberar sobre as matérias que são da sua competência.

2.º A assembleia geral reunirá ainda:
a) Quando o presidente do conselho de administração ou o fiscal

único o julgarem conveniente;
b) Quando os accionistas que reúnam as condições previstas na

lei a requeiram ao presidente da mesa da assembleia geral, com indi-
cação concreta e precisa dos assuntos a incluir na ordem do dia e
justificação da necessidade da reunião.

3.º Sendo nominativas todas as acções da sociedade, a assembleia
geral será convocada por cartas registadas, dirigidas aos accionistas.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição e regras especiais de eleição

1.º A gestão das actividades da sociedade compete a um conselho
de administração.

2.º O conselho de administração será composto por três ou cinco
membros, eleitos em assembleia geral.

3.º O conselho de administração poderá constituir uma comissão
executiva, formada por um número ímpar de administradores, para
o exercício da gestão corrente da sociedade, sendo os respectivos
poderes a definir por regulamento interno.

4.º Ao presidente do conselho de administração, eleito pela as-
sembleia geral ou designado pelo conselho, cabe voto de qualidade
em caso de empate nas deliberações.

ARTIGO 15.º

Competência

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, previstos na lei, e, nomea-
damente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

b) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o objecto social;

d) Constituir mandatários da sociedade;
e) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com os

interesses desta, após deliberação unânime de todos os seus mem-
bros;

f) Afiançar e prestar garantias a sociedades em cujo capital social
tenha de algum modo participação, após deliberação favorável da
assembleia geral;

g) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade.

ARTIGO 16.º

Funcionamento do conselho de administração

1.º O conselho de administração reunirá apenas, sempre que o
exercício das suas atribuições o exija, mediante convocação do pre-

sidente ou de dois administradores, assim se afastando a exigência da
realização de uma reunião mensal prevista no n.º 2 do artigo 410.º
do Código das Sociedades Comerciais.

2.º A reunião terá lugar no local, hora e data indicados na convo-
catória.

3.º As convocatórias, salvo nos casos urgentes, deverão ser envi-
adas com, pelo menos, cinco dias de antecedência em relação à data
prevista para a reunião, por qualquer meio, nomeadamente telecó-
pia, e-mail ou telefone.

4.º Os membros do conselho de administração poder-se-ão fazer-
-se representar nas reuniões por outros administradores, nos termos
do n.º 5 do artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

5.º São admitidos votos por correspondência, podendo, neste caso,
o voto ser exercido por simples carta, telex ou telecópia.

ARTIGO 17.º

Caução

A assembleia geral que eleja o conselho de administração poderá
dispensar a caução da responsabilidade prevista na lei, sem prejuízo
da verificação de qualquer evento que integre a sociedade na classi-
ficação de «Com subscrição pública», caso em que a caução será
prestada pelo mínimo legal.

ARTIGO 18.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura do presidente do conse-
lho de administração.

SECÇÃO IV

ARTIGO 19.º

Competência

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que exerce
as competências previstas na lei.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Duração dos mandatos

1.º O mandato dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição uma ou mais vezes.

2.º As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com ex-
cepção do fiscal único, serão preenchidas por quem o próprio órgão
designe por cooptação, sendo a respectiva decisão ratificada na as-
sembleia geral seguinte.

ARTIGO 21.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1.º Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados, ou
não, pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na as-
sembleia geral que os eleja.

2.º No caso de a assembleia geral estabelecer que o exercício das
funções será remunerado, competir-lhe-á a fixação das respectivas
remunerações.

3.º A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixa
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma gratifi-
cação por aplicação de resultados não superior a 10% dos lucros de
exercício, determinada em conformidade com a regra estabelecida
no n.º 3 do artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade e aplicação
de resultados

ARTIGO 22.º

Apreciação anual da situação da sociedade

1.º O ano social corresponde ao ano civil.
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2.º A apreciação e votação do balanço e demais documentos refe-
ridos na lei deve, obrigatoriamente, ser realizada em assembleia ge-
ral, que reunirá até ao fim do 1.º trimestre de cada ano.

ARTIGO 23.º

Aplicação de resultados e distribuição de dividendos

1.º Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zida a percentagem que a lei determinar para a constituição ou rein-
tegração da reserva legal, e as importâncias que a assembleia geral,
sem quaisquer limites, deliberar, por maioria simples dos votos emi-
tidos, afectar a outras reservas, ou a outras aplicações de interesse
social, incluindo a reserva de estabilização de dividendos, serão dis-
tribuídos entre os accionistas na proporção das acções de que sejam
titulares.

2.º No decurso do exercício poderão ser feitos adiantadamente
sobre os lucros aos accionistas mediante deliberação da assembleia
geral, necessariamente precedida de parecer favorável do fiscal úni-
co.

3.º A assembleia geral poderá, para cada exercício, deliberar não
distribuir lucros aos accionistas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.

ARTIGO 25.º

1.º Os membros do conselho de administração passarão a exercer
as funções de liquidatários da sociedade, a partir do momento da
dissolução, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

2.º A liquidação será feita extrajudicialmente.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 26.º

Comissão arbitral

Os sócio obrigam-se, antes de recorrer a tribunal, a tentar dirimir
os conflitos através de uma comissão arbitral, cuja constituição e
regulamento serão aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 27.º

Foro competente

Não sendo possível dirimir extrajudicialmente o litígio, fica ex-
pressamente estipulado o foro da comarca da sede social, com ex-
pressa renúncia a qualquer outro, para resolução de todas as questões
emergentes do presente contrato de sociedade.

ARTIGO 28.º

Designação dos membros dos órgãos sociais
para o primeiro mandato

A composição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005
será a seguinte:

Assembleia geral:
Presidente: Vera Leonor Fertuzinhos Gomes, solteira, residente

na Rua da Ranha, 331, freguesia de São Clemente de Sande, do con-
celho de Guimarães;

Secretário: Maria Leonor da Silva Fertuzinhos Gomes, casada,
residente na Rua da Ranha, 331, freguesia de São Clemente de San-
de, do concelho de Guimarães.

Conselho de administração:
Presidente: Plácido Francisco Gomes Mota, casado, residente na

Rua da Ranha, 331, freguesia de São Clemente de Sande, do conce-
lho de Guimarães;

Vogais: Maria Leonor da Silva Fertuzinhos Gomes Jorge Plácido
Fertuzinhos Gomes, solteira, residente na Rua da Ranha, 331, fre-
guesia de São Clemente de Sande, do concelho de Guimarães;

Fiscal único: Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direi-
to, Porto, representada por Joaquim Manuel Ribeiro da Silva, casa-
do, revisor oficial de contas n.º 940, com domicílio profissional na
Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito, Porto;

Revisor oficial de contas suplente: Rui Alberto Machado de Sou-
sa, casado, revisor oficial de contas n.º 668, com domicílio profissi-
onal na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito Porto.

O presente contrato, aprovado por unanimidade em assembleia
geral da sociedade Serafim Fertuzinhos, L.da, que faz parte integran-
te da acta n.º 45, de 28 de Junho de 2002, será aquele pelo qual a
sociedade anónima se passará a reger.

(Assinatura ilegível.) 2000221955

AVIMIRANDA � AVIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora dos Remédios,
freguesia de Barco

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7302;
identificação de pessoa colectiva n.º 505370867; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 45/20030120.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da referida sociedade.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2000223346

AUGUSTO CUNHA, AUTOMAÇÃO TÊXTIL E MATERIAL
DE LABORATÓRIO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 31, 2.º, direito,
freguesia de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6257;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411713; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 73/20030117.

Certifico que foi depositada a acta onde consta a designação da
gerente Maria da Graça Cerqueira Gomes Barbosa e Silva.

21 de Janeiro de 2003. � Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000222730

CBK � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Bela Vista, lote A-1, lugar do Pedral,
freguesia de São Tiago de Candoso

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7051;
identificação de pessoa colectiva n.º 505207850; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 74/20030117.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da referida sociedade.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2000222749

EXTRATEG � ECONOMIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua da Ramada, 397, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6004;
identificação de pessoa colectiva n.º 504212141; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 76/20030117.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do o artigo 4.º, n.os 1 e 2, do pacto social, o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete à sócia Isabel Maria Nunes Morango, que
desde já fica nomeada gerente.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um só gerente.

3 e 4 � (Mantêm-se.)

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223257

FAROCA � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8923;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20020120.

Constituição de sociedade

No dia 11 de Dezembro de 2002, no Cartório Notarial da Póvoa
de Lanhoso, perante mim, Maria Teresa Jácome de Sousa Amorim
Correia, notária do mesmo Cartório, compareceu como outorgante
Manuel António Ribeiro Ferreira, contribuinte fiscal n.º 176960228,
casado com Maria Inês Martins de Carvalho sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de Ponte, concelho de Gui-
marães, onde reside, na Rua do Padre Maciel Torres, titular do bi-
lhete de identidade n.º 9481929, emitido em 21 de Junho de 2002
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do menciona-
do bilhete de identidade.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura e não sendo sócio de qualquer outra,

constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá pelas
disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAROCA � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Rua do Padre
Maciel Torres, freguesia de Ponte, concelho de Guimarães.

2 � Fica desde já a gerência autorizada a transferir a sede social
para outro local dentro de mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos de
consumo doméstico, com predominância de produtos alimentares.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras soci-
edades, mesmo que tenham objecto diverso do seu, incluindo socie-
dades reguladas por leis especiais ou agrupamentos complementares
de empresas, ficando desde já a gerência autorizada a realizar tais
negócios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500
euros, correspondente a uma única quota, subscrita pelo sócio, Ma-
nuel António Ribeiro Ferreira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade pelo sócio, bem como
serem exigidas ao sócio prestações suplementares de capital, até 10
vezes o valor da respectiva quota.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, competem ao sócio único, Ma-
nuel António Ribeiro Ferreira.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura do referido gerente.

ARTIGO 6.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer con-
tratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que neces-
sários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma es-
crita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a comprar, hipotecar, vender
ou permutar quaisquer prédios, bem como viaturas automóveis para
utilização da sociedade, tomar de arrendamento qualquer imóvel, no
todo ou em parte, destinado a suas instalações, e, ainda, celebrar

contratos de cessão de posição contratual de arrendatária ou de tres-
passe, bem como contratos de locação financeira ou similares.

Declarou ainda o outorgante:
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para

o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos em nome da sociedade, bem como proceder ao levantamento do
capital social para fazer face às despesas com a constituição da so-
ciedade, seu registo e aquisição de bens de equipamento.

Estão conforme os originais.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223338

ABREU & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8922;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20030120.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Dezembro de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Olga Maria de Carvalho Samões, respectiva
notária interina, compareceram os outorgantes:

1.º Paulo Antunes de Abreu, contribuinte fiscal n.º 102641137,
casado com Maria Fernanda Pereira da Fonseca na comunhão geral,
residente na Avenida de Londres, Urbanização dos Pombais, bloco
C-4, 5.º, direito, freguesia de Creixomil, e natural da de Oliveira do
Castelo, ambas desta cidade;

2.º António Paulo da Fonseca Abreu, contribuinte fiscal
n.º 140051146, casado com Helena Maria Alves Paredes da Silva na
comunhão de adquiridos, residente na Urbanização Quinta do Mos-
teiro, lote 7, 1.º, direito, freguesia da Costa, deste concelho, e natu-
ral da de Azurém, desta cidade;

3.º José Joaquim Pires, contribuinte fiscal n.º 179280937, casado
com Luísa Assunção Freitas da Silva Alves na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua do Chão, freguesia de Tagilde, concelho de
Vizela, e natural da freguesia da Sé, concelho de Bragança.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E declararam:
Que, entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá petas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abreu & Pires, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Vila Verde, 27, freguesia de São Sebastião, cidade de
Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
deslocar a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a impressão digital e tratamento de
imagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 37 500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 12 500 euros cada uma, e pertencentes uma a cada
um dos sócios, Paulo Antunes de Abreu, António Paulo da Fonseca
Abreu e José Joaquim Pires.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, associar-se a pessoas singulares ou colectivas, agru-
pamentos complementares de empresas, associações em participa-
ção, consócios ou entidades de natureza semelhante e participar nas
suas administração ou fiscalização.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global equivalente a três vezes o capital
social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, mas os
juros e termos do reembolso serão fixados em assembleia geral.
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ARTIGO 6.º

São livres as cessões de quotas entre sócios; carecem, porém, do
consentimento da sociedade as cessões de quotas, totais ou parciais,
a favor de estranhos, obrigando-se aquela, em caso de recusa, a ad-
quirir ou amortizar tais quotas.

ARTIGO 7.º

1 � É admitida a amortização de quota pela sociedade nos se-
guintes casos:

a) Quando ocorra a interdição, inabilitação e insolvência do só-
cio titular da quota;

b) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, venda judicial
ou qualquer forma de apreensão judicial;

c) Se o titular da quota envolver a sociedade em actos ou contra-
tos estranhos ao objecto social, tais como fianças, letras de favor
ou outros actos semelhantes;

d) Na recusa de consentimento da sociedade à cessão de quota ou
quotas a estranhos.

2 � Salvo os casos previstos no n.º 2 do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, na falta de acordo, para efeito de amor-
tização, o valor da quota será o apurado em função de balanço apro-
vado para o efeito e o pagamento da contrapartida é fraccionado
em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, a efectuar a pri-
meira no prazo de três meses após a afixação definitiva da contra-
partida.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade pertence a todos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, confor-
me deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção conjun-
ta de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do ge-
rente José Joaquim Pires.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, exceptuada a parte
destinada à reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral
determinar.

Assim o disseram e outorgaram, declarando, ainda, que a gerência
fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento da quantia
depositada na agência de Guimarães do Banco Comercial Português,
para ocorrer às despesas de constituição e registo da sociedade e
aquisição de materiais.

Mais declararam os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade:
Que as entradas realizadas não implicam para a sociedade qual-

quer obrigação assumida ou qualquer encargo suportado.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223320

CONFECÇÃO DE PEÚGA DESPORTIVA
DE MARIA ADELAIDE SÁ GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8921;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20030120.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Novembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva
notária, compareceram os outorgantes:

1.º Maria Adelaide de Sá Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 165389338, residente no lugar da Carreira, da freguesia de Serze-
delo, deste concelho de Guimarães, natural da freguesia de Campo
(São Martinho), do concelho de Santo Tirso, casada sob o regime da
comunhão de adquiridos com o segundo outorgante;

2.º José da Silva Oliveira, contribuinte fiscal n.º 178201855, ca-
sado, como se disse, com a primeira outorgante, com ela residente,
natural da freguesia de Creixomil, também deste concelho de Gui-
marães;

3.º Óscar Gonçalves Silva Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 242685749, solteiro, maior, residente com os outorgantes ante-
riores, natural da freguesia de Azurém, deste concelho de Guimarães.

Verifique a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 3732119, de 22 de Maio
de 1996, 3548290, de 24 de Maio de 1995, e 12629707, de 27 de
Junho de 2000, todos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Confecção de Peúga
Desportiva de Maria Adelaide Sá Gonçalves, L.da, e vai ter a sua sede
no lugar de Rio Selho, da freguesia de Creixomil, do concelho de
Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de peúga desportiva.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas, sendo duas iguais, do valor nominal
de 2250 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Adelai-
de de Sá Gonçalves e José da Silva Oliveira, e outra do valor nomi-
nal de 500 euros, pertencente ao sócio Óscar Gonçalves Silva Oli-
veira.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até 10 vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios Maria
Adelaide de Sá Gonçalves e José da Silva Oliveira.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos necessita sempre do con-
sentimento da sociedade, que goza do direito de preferência na ali-
enação, em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, o mesmo direito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em

agrupamentos complementares de empresas.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica autorizada a
proceder ao seguinte:

A levantar o capital social depositado na competente instituição
bancária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e re-
gisto, bem como à aquisição do equipamento necessário à sua insta-
lação e para iniciar a actividade social.

Estão conforme os originais.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223311

MARTINS & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8920;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030120.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Janeiro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceram os outorgantes:

1.º Cláudia Sofia Pereira Martins, contribuinte fiscal
n.º 205596371, residente no lugar de Vilartão, da freguesia de Arco-
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zelo, do concelho de Vila Verde, de onde é natural, casada sob o
regime da separação de bens com Ricardo Alberto Marques Sá Cas-
tro Amorim;

2.º Sabrina Pedrosa Salgado, contribuinte fiscal n.º 211639826,
residente na Rua de Antero Henriques da Silva, 215, 3.º, direito, da
freguesia da Costa, deste concelho de Guimarães, natural de França,
casada sob o regime da comunhão de adquiridos com Pedro Miguel
Silva Mendes.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 10117648, de 7 de No-
vembro de 2002, e 10269125, de 29 de Janeiro de 2001, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Braga e Lisboa.

E por elas foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Salgado, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua de 19 de Junho, 105, rés-do-chão, em Vila das
Taipas, da freguesia de Caldelas, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias, Cláudia Sofia
Pereira Martins e Sabrina Pedrosa Salgado.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até 10 vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designadas gerentes as sócias, Cláudia
Sofia Pereira Martins e Sabrina Pedrosa Salgado.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livre-
mente permitida; porém, a favor de estranhos necessita sempre do
consentimento da sociedade, que goza do direito de preferência na
alienação, em primeiro lugar, cabendo aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, o mesmo direito.

Declararam ainda as outorgantes:
Que já foi efectuado hoje o depósito da totalidade do capital so-

cial, em nome da sociedade, na agência de Caldas das Taipas do Banco
Espírito Santo, S. A.;

Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social deposi-
tado na competente instituição bancária, para fazer face às despesas
de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equipa-
mento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Está conforme.

22 de Janeiro 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223281

FATIPASSERELLE � PRONTO A VESTIR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8919;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030120.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 3 de Janeiro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceu como outorgante Maria de Fátima Marques Alves da

Silva, contribuinte fiscal n.º 148555560, divorciada, residente na Rua
Nova dos Bombeiros, 345, bloco A, 3.º, direito, Caldas das Taipas,
da freguesia de Caldelas, deste concelho de Guimarães, de onde é
natural.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 9414447, emitido em 30 de Julho de 2002 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi dito:
Que constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas, que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de FATIPASSERELLE
� Pronto a Vestir, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Centro
Comercial Passerelle, loja 73, Caldas das Taipas, da freguesia de
Caldelas, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário e
calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está concentrado numa única quota pertencente à sócia Maria
de Fátima Marques Alves da Silva.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até 20
vezes o valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designada gerentes a única sócia, Maria
de Fátima Marques Alves da Silva.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

Por último, declarou ainda a outorgante:
a) Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal por

quotas;
b) Que já foi efectuado hoje o depósito da totalidade do capital

social, em nome da sociedade, na agência de Caldas das Taipas do
Banco Espírito Santo; e

c) Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social depo-
sitado na competente instituição bancária, para fazer face às despe-
sas de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equi-
pamento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Esta conforme.

22 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223290

SOMEL � HOTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8917;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/20030117.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Janeiro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva no-
tária, compareceram os outorgantes José Alberto Mendes de Le-
mos, contribuinte fiscal n.º 166569003, e mulher, Ana Paula Pereira
Rodrigues de Lemos, contribuinte fiscal n.º 186045980, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Souto de
Cima, 712, freguesia de Selho (São Jorge), de onde ele é natural,
sendo ela natural da freguesia de Selho (São Cristóvão), ambas deste
concelho, outorgando ambos por si e no exercício do poder pater-
nal em representação de seus filhos menores, com eles residentes,
Samuel José Rodrigues Lemos, contribuinte fiscal n.º 242874630,
e Diogo José Rodrigues de Lemos, contribuinte f iscal
n.º 242875009, ambos naturais da referida freguesia de Selho (São
Jorge).



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 84 � 9 de Abril de 20037750

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 7525896, de 22 de Agosto de
2002, e n.º 9895681, de 24 de Maio de 1997, emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si e os seus representados filhos uma soci-

edade comercial por quotas, que se regerá pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SOMEL � Hotela-
rias, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Padre José Gonçalves, 539,
freguesia de Selho (São Jorge), concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurantes com
lugares ao balcão (snack-bars).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em quatro quotas, sendo duas iguais, do valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Alberto Mendes de Lemos e Ana Paula Pereira Rodrigues Lemos, e
duas iguais, do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Samuel José Rodrigues Lemos e Diogo José Ro-
drigues de Lemos.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação, poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares, aos sócios maiores, até duas vezes o valor nominal das res-
pectivas quotas, à data da deliberação.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios José
Alberto Mendes de Lemos e Ana Paula Pereira Rodrigues Lemos.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, parcial ou total, quando feita a fa-
vor de estranhos, dependem do consentimento a sociedade, gozando
esta do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

Declararam ainda os outorgantes:
Que já foi efectuado no dia de hoje o depósito da totalidade do

capital social, numa conta em nome da sociedade, na agência de
Guimarães do Banco Santander, S. A.;

Que a gerência fica autorizada a proceder ao seguinte:
a) A levantar o capital social depositado na competente institui-

ção bancária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e
registo, bem como à aquisição do equipamento necessário à sua ins-
talação e para iniciar a actividade social; e

b) À aquisição de quaisquer bens móveis e imóveis, mesmo antes
do registo definitivo do contrato da sociedade.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000390145

M. N. LIMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8916;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/20030117.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 16 de Dezembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva
notária, compareceu como outorgante Manuel Nunes de Lima, con-
tribuinte fiscal n.º 132347733, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Rita Ferreira Fernandes, residente no lugar do Roba-
lo, da freguesia de Creixomil, deste concelho, e dela natural.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 5816875, emitido em 28 de Maio de 1999 pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial unipes-
soal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. N. Lima, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede na Avenida de D. João IV, Centro Comercial Vila,
39-41, da freguesia de Urgezes, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio a retalho de
móveis, artigos de iluminação e decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma quota do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio, Manuel Nunes de Lima.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até 20
vezes o valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designado gerente Luís Gomes da Costa,
casado, residente na Rua do Pinheiro, 92, 2.º, esquerdo, da freguesia
de Creixomil, do concelho de Guimarães.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Por último, declarou ainda o outorgante:
Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quo-

tas; e
Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social deposi-

tado na competente instituição bancária, para fazer face às despesas
de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equipa-
mento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000222722

LOJA MÍSTICA ELEGGUÁ PRODUTOS
ESOTÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8915;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20030117.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Dezembro de 2002, no 2.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Olga Maria de Carvalho Samões, respecti-
va notária interina, compareceram os outorgantes:

1.º Gil Filipe Gomes de Almeida, contribuinte fiscal
n.º 219268797, solteiro, maior, residente na Rua do Retiro, 11, rés-
-do-chão, freguesia de Oliveira, e natural da de Azurém, ambas do
concelho de Guimarães;

2.º Telma Iolanda da Costa Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 220152713, solteira, maior, residente na Rua de São Gonçalo,
886, 6.º, porta 61, freguesia de São Paio, desta cidade, e natural da
freguesia de Bragança (Sé), concelho de Bragança;

3.º Susana Cristina Alves da Costa, contribuinte fiscal
n.º 164706445, divorciada, residente na Rua da Associação Artísti-
ca Vimaranense, 260, 3.º, traseiras, Urbanização da Atouguia, fre-
guesia de Creixomil, concelho de Guimarães, e natural da Angola.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.os 10967396, de 19 de Outubro de 2001,
11436937, de 18 de Outubro de 1999, e 7802134, de 25 de Maio de
2000, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E declararam:
Que, entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Loja Mística Elegguá Produtos Esoté-
ricos, L.da, e tem a sua sede na Rua da Rainha D. Maria II, 57-59,
freguesia de Oliveira do Castelo, concelho de Guimarães.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser des-
locada para outro local do mesmo concelho ou de concelho limítro-
fe.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na venda de produtos místicos e iso-
téricos.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5001 euros e acha-se dividido em três quotas iguais, do valor
nominal de 1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Gil
Filipe Gomes de Almeida, Telma Iolanda da Costa Rodrigues e Susa-
na Cristina Alves da Costa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até 100 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes o sócio Gil Filipe
Gomes de Almeida e Dinorah Alice Alves Costa, também conhecida
por Dinorah Costa, viúva, residente na Rua de São Gonçalo, 886,
6.º, porta 61, desta cidade, e natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

4 � Ficam incluídos nos poderes da gerência:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo viaturas automóveis de e para a sociedade, bem como to-
mar de arrendamento quaisquer locais, dar ou tomar de trespasse
estabelecimentos comerciais;

b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade,
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência, a
exercer nos termos legais.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou re-
presentante legal do interdito ou inabilitado, devendo, em qualquer
caso, aqueles designar um de entre si que a todos represente na so-
ciedade enquanto e respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

a) Falecimento do sócio;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

d) Partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular;

d) Quando o sócio viole qualquer das obrigações que derivem do
pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida;

e) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Assim o disseram e outorgaram, declarando, ainda, que a gerência
fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento da quantia
depositada no balcão de Guimarães do Banco Espírito Santo, S. A.,
em nome da sociedade, para ocorrer às despesas de constituição e
registo da sociedade e aquisição de equipamento necessário à sua
instalação e para iniciar a actividade social e que a sociedade assu-
me, desde já, as obrigações decorrentes de negócios jurídicos cele-
brados em seu nome, bem como a aquisição para a sociedade de quais-
quer direitos de crédito antes do registo definitivo do contrato social.

Mais declararam os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade:
Que as entradas realizadas não implicam para a sociedade qual-

quer obrigação assumida ou qualquer encargo suportado.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003 � O Ajudante, Jorge Augusto de Oliveira
Varela. 2000222714

ALEGNA � COMÉRCIO TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8914;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030117.

Constituição de sociedade

No dia 31 de Outubro de 2002, no Cartório Notarial do concelho
de Vizela, perante mim, Olga Maria da Costa Oliveira Coelho Lima,
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Alfredo Manuel da Cunha Guimarães, contribuinte fiscal
n.º 168631032, natural da freguesia de Brito, concelho de Guima-
rães, onde reside, no lugar de Vila Meã, casado sob o regime da se-
paração de bens com a segunda outorgante;

2.º Maria Ângela Faria Cunha Guimarães, contribuinte fiscal
n.º 226428265, bilhete de identidade n.º 14013983, de 7 de Agosto
de 2001, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural do
Brasil, casada com o primeiro outorgante e com ele residente.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por conhecimento
pessoal e da segunda outorgante por exibição do referido bilhete de
identidade.

E pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem uma sociedade comercial

por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ALEGNA � Comér-
cio Têxteis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vila Meã, freguesia de
Brito, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser muda-
da para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de tecidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
13 500 euros, pertencente ao sócio Alfredo Manuel da Cunha Gui-
marães, e uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Maria Ângela Faria Cunha Guimarães.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, nomeada-

mente veículos automóveis; e
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b) Celebrar contratos de locação financeira.
4 � Fica desde já designado gerente o sócio Alfredo Manuel da

Cunha Guimarães.
ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo ou cessão gratuita; e
b) Por falência de qualquer sócio.

Declararam, ainda, os outorgantes:
Que o gerente ora designado fica desde já autorizado:
a) A levantar o capital social depositado em nome da sociedade

na respectiva instituição bancária, para fazer face às despesas de
escritura, publicação e registo, bem como à aquisição do equipamen-
to e do material necessários à sua instalação e início de actividade; e

b) A celebrar negócios jurídicos em nome da sociedade, nomeada-
mente quaisquer contratos de locação financeira e aquisição de auto-
móveis.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000222684

A. SILVA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Guimarães, 650,
freguesia de São Torcato

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2206;
identificação de pessoa colectiva n.º 501615024; averbamentos
n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 18; números e data das
apresentações: 27, 28, 29, 31 e 32/20030117.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram al-
terados os artigos 3.º e 4.º do pacto social, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
29 927 euros e 88 cêntimos, dividido em três quotas, sendo uma do
valor nominal de 26 935 euros e 10 cêntimos, pertencente ao sócio
Manuel Machado Pinto Brasil, e duas iguais, do valor nominal de
1496 euros e 39 cêntimos, pertencendo uma a cada um dos sócios
António Manuel Faria Machado Brasil e Andreia Fabiana Faria
Machado Brasil.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos
sócios maiores, por deliberação unânime dos sócios e até ao triplo
do valor das quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porem, fica designado gerente o sócio Manuel Machado Pinto
Brasil, com direito especial à gerência.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura do referido gerente.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Adriano de Jesus Dias Monteiro, António
José Rodrigues Alves e Jerónimo do Vale Cardoso.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000222706

MARGARIDA SANTOALHA INFORMÁTICA, E. I. R. L.,

Residente na Avenida de D. João IV, Quinta do Campo,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 10;
identificação de pessoa colectiva n.º 818209119-1; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/20030117.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital em 3004,81 euros, em dinheiro, e transformando-se
em sociedade unipessoal, conforme os artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Margarida Santoalha Informática,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. João IV, Quin-
ta do Campo, freguesia de São Sebastião, cidade de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O seu objecto é a prestação de serviços de formação na área de
informática, comercialização de produtos informáticos e desenvol-
vimento de projectos informáticos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por uma só quota do valor no-
minal de 5000 euros, pertencente à sua única sócia, Maria Margari-
da da Cunha Guimarães Santoalha Torres Martins.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia, Maria Margarida da
Cunha Guimarães Santoalha Torres Martins.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

A sócia única fica autorizada a celebrar entre ela e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Mais declarou a outorgante que não é sócia de qualquer outra so-
ciedade unipessoal por quotas.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000222650

BASTOS & BASTOS � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Sampaio, 18, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4649;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300950; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 20/20030117.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 45 000 euros, subscrito em dinheiro pelos
sócios, Carla Maria Peixoto Teixeira Bastos e Silvino Hugo Peixo-
to Teixeira Bastos, com 22 500 euros cada um, alterando o artigo
3.º do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Carla Maria Peixoto Tei-
xeira Bastos e Silvino Hugo Peixoto Teixeira Bastos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000222692

TICTEL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Guimarães, 2.ª fase, lote G-1,
freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2588;
identificação de pessoa colectiva n.º 501744703; inscrição n.º 25; nú-
mero e data da apresentação: 5/20030117.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 120 000 euros, em dinheiro, e alte-
rando o artigos 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 300 000
euros e corresponde à soma de três quotas iguais, cada uma no valor
nominal de 100 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Carlos Alberto da Costa Caldas Ribeiro, Osvaldo Carlos Costa Sousa
e Francisco Eugénio Machado Abreu.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

17 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000222668

CONSTRUTORA ALBINO SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Albano Coelho Lima, Selho (São Jorge),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3010;
identificação de pessoa colectiva n.º 502030771; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 21/20030107.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a dissolução da referida sociedade, sendo o prazo de três anos para a
sua liquidação.

24 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223460

FERNANDO RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Lugar do Ferreiro, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4990;
identificação de pessoa colectiva n.º 503521108; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 27/20030124.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a dissolução e encerramento da liquidação da referida sociedade, ten-
do sido aprovadas as contas em 31 de Dezembro de 2002.

27 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223478

PAULA & PATRÍCIA VALE, PASSAMANARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8929;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20030122.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Janeiro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceram os outorgantes:

1.º Paula Cristina de Carvalho do Vale, que também usa Paula
Cristina de Carvalho Vale, contribuinte fiscal n.º 177003251, resi-
dente no Prédio Colina do Sol, 20, da freguesia de Fermentões, na-
tural da freguesia de Azurém, ambas deste concelho de Guimarães,
casada sob o regime da comunhão de adquiridos com o segundo ou-
torgante, Renato Durval Ferreira de Sousa Cruz;

2.º Renato Durval Ferreira de Sousa Cruz, casado, residente com
a primeira outorgante, natural da freguesia de Palmeira, do con-
celho de Santo Tirso, que intervém na qualidade procurador de Lu-
cília Patrícia Carvalho do Vale, contribuinte fiscal n.º 192669109,
divorciada, residente em Paseo Marítimo Parque Doña Sofia
SLD, Fuengirola, Malaga, Espanha, natural da freguesia de
Polvoreira, deste concelho de Guimarães, conforme procuração
apresentada.

Verifiquei a identidade da primeira outorgante por exibição da carta
de condução P-541519, emitida em 18 de Outubro de 1983 pela DGV
do Norte, e a do segundo por exibição do seu bilhete de identidade
n.º 6885640, emitido em 20 de Junho de 2002 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Declararam os outorgantes, sendo o segundo na dita qualidade:
Que entre a primeira outorgante e a representada do segundo

constituem uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paula & Patrícia Vale, Passama-
narias, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Pêgo, da freguesia de
Polvoreira, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência da sociedade fica autorizada a livremente deslo-
car a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de passamanarias.

ARTIGO 3.º

Por deliberação da gerência, a sociedade pode livremente associar-
-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, participar na sua
constituição, bem como livremente adquirir participações em soci-
edades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu objecto,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações
suplementares até ao limite máximo de 10 vezes o montante das
suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação da gerência e respeitando as imposições le-
gais, podem ser adquiridas para a sociedade quotas próprias.

2 � A gerência pode realizar com aquelas quotas próprias as
operações que se lhe afigurem úteis aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser amor-
tizadas quotas nos seguintes casos:

a) Havendo acordo com o respectivo titular, quer quanto ao va-
lor quer quanto à época de reembolso;

b) Havendo penhora, arresto, arrolamento ou envolvimento em
qualquer providência judicial ou administrativa que possa implicar
ulterior transmissão da respectiva titularidade das quotas;

c) Por morte do respectivo titular;
d) Quando em partilha subsequente a divórcio ou separação judi-

cial de bens a quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.
2 � Nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número ante-

rior,
a respectiva deliberação deverá ser tomada dentro do prazo de

um ano e o valor das quotas amortizadas e o respectivo prazo serão
determinados pela assembleia que deliberar a amortização, sem pre-
juízo do que for imperativamente fixado na lei.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já designada gerente a sócia Paula Cristina
de Carvalho do Vale.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da per-
centagem que, dentro dos limites fixados por lei, for deliberada para
a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia
geral determinar, sem que a mesma fique vinculada à quota parte da
distribuição obrigatória dos lucros, sempre que a deliberação seja
tomada com os votos favoráveis de sócios que representem dois terços
do capital social.
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Declararam ainda os outorgantes, sendo o segundo na dita quali-
dade, que a gerência fica autorizada a proceder ao seguinte:

a) A levantar o capital social depositado na competente institui-
ção bancária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e
registo, bem como à aquisição do equipamento necessário à sua ins-
talação e para iniciar a actividade social; e

b) À aquisição de quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, assinando quaisquer documentos ou contratos, nomea-
damente de leasing, mesmo antes do registo definitivo do contrato
da sociedade.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223400

FILOCORA ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8928;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20030122.

Contrato de sociedade

No dia 15 de Outubro de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, perante mim, Maria de
Lourdes Pereira Lopes Celestino, ajudante principal do referido
Cartório, em pleno exercício de funções por ter faltado por doença
a respectiva notária, licenciada Lina Maria Cabrita Deus Oliveira,
compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Mota Rodrigues, casado, natural da freguesia de Vila
Boa, concelho de Mirandela, residente no Casal da Cavaleira, 5,
Algueirão-Mem Martins, Sintra, portador do bilhete de identidade
n.º 990155, emitido em 19 de Janeiro de 2001 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, que outorga em representação e na
qualidade de administrador da sociedade anónima FPT � Energia e
Ambiente, S. A., com o número de identificação de pessoa colectiva
503280810, com sede em Lisboa, na Alameda de Roentgen, 2-A,
escritório D, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 5040,
com o capital social de 150 000 euros, qualidade e poderes para este
acto que verifiquei por uma certidão passada pela dita Conservatória
e pela acta n.º 57, da reunião da assembleia geral realizada em 25 de
Fevereiro de 2002, documentos de que arquivo fotocópias;

2.º José António Monteiro André, contribuinte fiscal
n.º 137681674, natural da freguesia de Redondelo, concelho de Cha-
ves, casado com Laurinda Pinto Marques de Sá sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Estrada da Granja, 621, em Rio
Tinto, Gondomar, portador do bilhete de identidade n.º 3589883,
emitido em 28 de Março de 2000 pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, que outorga por si e ainda em representação e na
qualidade de administrador da sociedade anónima FILOCORA �
Tinturaria e Acabamentos Têxteis, S. A., com o número de identi-
ficação de pessoa colectiva 500283648, com sede na Travessa do
Ribeiro, 16, freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob o
n.º 8577, com o capital social de 1 000 000 de euros, qualidade e
poderes para este acto que verifiquei pela certidão passada pela dita
Conservatória e da acta n.º 12, da reunião da assembleia geral reali-
zada em 12 de Junho de 2002, que arquivo fotocópia.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre o segundo outor-

gante e as sociedades representadas de ambos uma sociedade por
quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filocora Energia, L.da, e tem a
sua sede na Travessa do Ribeiro, 16, freguesia de Lordelo, concelho
de Guimarães.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida, dentro do mesmo
concelho ou outros concelhos limítrofes, por simples deliberação da
gerência.

3 � A criação de formas locais de representação, independente-
mente da sua situação geográfica, é feita por deliberação da gerên-
cia.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e gestão de energia
eléctrica e térmica e serviços afins de manutenção e reparação de
equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia FPT � Energia e
Ambiente, S. A.; uma do valor nominal de 2250 euros, pertencente
ao sócio José António Monteiro André, e outra de 250 euros, per-
tencente à sócia FILOCORA � Tinturaria e Acabamentos Têxteis,
S. A.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos termos
da lei.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos depende

sempre do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Para além de outros casos previstos na lei, a sociedade po-
derá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora ou quando, em

qualquer processo, haja de proceder-se à venda ou adjudicação da
quota;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que
não for adjudicada ao seu titular;

d) Por cessão de quota verificada com violação do estabelecido
no contrato de sociedade.

2 � Salvo no caso previsto no n.º 1, alínea a), a amortização
será, salvo norma imperativa, efectuada pelo respectivo valor, em
face de balanço a realizar para o efeito.

3 � A contrapartida de amortização será paga pela forma e no
prazo previsto na lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes.

2 � Os gerentes podem ser ou não remunerados, conforme for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes
ou por um gerente com poderes delegados doutro gerente ou ainda
por mandatário da sociedade, no âmbito dos poderes do mandato
que lhe for conferido.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

3 � A renúncia de gerente deve ser comunicada à sociedade por
carta registada, com aviso de recepção, com antecedência mínima
de 30 dias.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada,
expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � É permitida a representação do sócio na assembleia geral
por qualquer pessoa, bastando para o efeito uma carta dirigida ao
respectivo presidente.

ARTIGO 10.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberada
em assembleia geral, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003 � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223397

C. S. D. G. � CLÍNICA DE SAÚDE DENTÁRIA
DE GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8927;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20030122.
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Contrato de sociedade

No dia 13 de Dezembro de 2002, no 2.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Olga Maria de Carvalho Samões, respecti-
va notária interina, compareceram os outorgantes:

1.º Cláudia Sofia Antunes da Silva Vaz de Macedo, contribuinte
fiscal n.º 220011400, solteira, maior, residente na Rua do Prof. Egas
Moniz, 267, freguesia da Costa, deste concelho, e natural da de
Azurém, desta cidade;

2.º Domingos Vaz de Macedo, contribuinte fiscal n.º 143862685,
casado com Olinda Antunes Ferreira da Silva Vaz de Macedo na
comunhão de adquiridos, residente com a primeira outorgante e
natural da freguesia de Atães, deste concelho; e

3.º Márcia Orlanda Antunes da Silva Vaz de Macedo, contribuinte
fiscal n.º 234160284, solteira, maior, residente na dita Rua do Prof.
Egas Moniz e natural da aludida freguesia de Azurém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal
e tendo verificado que a primeira outorgante Cláudia é portadora da
cédula profissional n.º 3536, emitida pela Ordem dos Médicos Den-
tistas.

E declararam:
Que, entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. S. D. G. � Clínica de Saúde
Dentária de Guimarães, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo An-
tónio, 131, 1.º, freguesia de São Paio, cidade de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como proceder à abertura de filiais, sucur-
sais, agências ou outras formas de representação social, no territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de medicina dentária e
odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Domingos Vaz de
Macedo, e duas iguais, do valor nominal de 750 euros cada uma e
pertencentes uma a cada uma das sócias Cláudia Sofia Antunes da
Silva Vaz de Macedo e Márcia Orlanda Antunes da Silva Vaz de
Macedo.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, associar-se a pessoas singulares ou colectivas, agru-
pamentos complementares de empresas, associações em participa-
ção, consócios ou entidades de natureza semelhante e participar nas
suas administração ou fiscalização.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global equivalente a 10 vezes o ca-
pital social, desde que a chamada seja deliberada por unanimidade
dos sócios.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, mas os
juros e termos do reembolso serão fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete aos sócios Domingos Vaz de Macedo e
Cláudia Sofia Antunes da Silva Vaz de Macedo, 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;

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de trespasse ou arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas depende sempre do consentimento da
sociedade, mesmo para o cônjuge de sócio, ascendente e ascendente.

2 � Para efeitos de cessão de quotas, será fixado anualmente, em
assembleia geral realizada para o efeito, o valor pelo qual se obri-
gam a ceder a sua quota, no caso de se pretenderem apartar da so-
ciedade.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por decisão transitada em julgado, o respectivo titular

for declarado inabilitado, interdito, insolvente ou falido;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada ou, em geral, apreen-

dida judicial ou administrativamente.
2 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações

previstas no número anterior, a quota seja antes comprada por um
sócio ou por terceiro, sendo a respectiva contrapartida de aquisição,
salvo o que for imperativamente prescrito na lei, calculado pelo
técnico oficial de contas da sociedade e será paga em quatro presta-
ções iguais, vencendo-se a primeira nos 90 dias subsequentes à deli-
beração e as restantes no último dia dos semestres imediatamente
seguintes àquele pagamento.

Assim o disseram e outorgaram, declarando, ainda, que a gerência
fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento da quantia
depositada na agência de Guimarães do Banco Espírito Santo, S. A.,
para ocorrer às despesas de constituição e registo da sociedade e
aquisição de materiais.

Mais declararam os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade:
Que as entradas realizadas não implicam para a sociedade qual-

quer obrigação assumida ou qualquer encargo suportado.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000223389

JOSÉ RODRIGUES & CARNEIRO, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, da cidade de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4135;
identificação de pessoa colectiva n.º 502948248; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 32/20030128.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do o pacto da sociedade, que ficou a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Valdemar da Silva Oliveira, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Gonçalo, cidade de
Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de carne e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por uma só quota do seu único
sócio, José Valdemar da Silva Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade.

2 � Porém, desde já fica designado gerente o sócio, José Valde-
mar da Silva Oliveira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000223737

A. CUNHA OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de D. Laurinda Ferreira Magalhães,
freguesia de Moreira de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8776;
identificação de pessoa colectiva n.º 504979701; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 15/20021205.

Certifico que foi depositada a escritura onde consta a autorização
dada por Abel Jorge Freitas da Cunha Oliveira para que os nomes
«A. Cunha Oliveira» se mantenham na firma social.

6 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000190978

BRAGANÇA
MIRANDELA

TRANSPORTES VALOPES DE VALENTE E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 783;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/22012003.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial de Macedo de
Cavaleiros, perante mim, licenciada Ana Maria Gomes dos Santos
Reis, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Daniel Manuel Valente Lopes (bilhete de identidade
n.º 11098293, emitido em 14 de Junho de 1999 pelos Serviços de
Identificação Civil de Bragança, contribuinte fiscal n.º 195880080),
solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Mirandela, resi-
dente no Bairro do Sardão, em Mirandela;

2.º Julieta Valente Lopes (bilhete de identidade n.º 11345192,
emitido em 16 de Maio de 2000 pelos Serviços de Identificação Civil
de Bragança, contribuinte fiscal n.º 217766820), solteira, maior,
natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente no Bairro do
Sardão, em Mirandela.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

E disseram:
Que entre eles é constituída uma sociedade comercial por quotas,

que vai reger-se pelos termos e condições constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Valopes de Valente
e Lopes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Sardão, na cidade,
freguesia e concelho de Mirandela.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social, em território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, local ou a longa distância, com características de serviço regu-
lar ou ocasional, por meio de camiões ou veículos similares, tais como
reboques, semi-reboques, camiões-cisterna, veículos sob temperatura
dirigida. Inclui serviços de mudanças (mobiliário, entre outras), o
transporte de mercadorias em veículos de tracção humana ou ani-
mal e o aluguer de camiões com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do

valor nominal de 25 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Daniel Manuel Valente Lopes e Julieta Valente Lo-
pes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios e a não sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes, sendo sempre obrigatória a do gerente com capacidade pro-
fissional.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes:

a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imó-
veis da e para a sociedade;

b) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade,
podendo celebrar quaisquer contratos de leasing;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios e ainda o

não sócio Valentim José Borges da Costa, solteiro, maior, residente
no lugar de Caravelas, comprometendo-se este a colocar a sua capa-
cidade profissional ao serviço da sociedade.

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 respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação em

juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da li-

vre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em parti-
lha por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens a quota
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;

f) Por exoneração ou exclusão do sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 10 vezes o capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
em assembleia geral que delibere o reembolso.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção, registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis e imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Pelos outorgantes foi dito, sob sua responsabilidade, que já foi
efectuado o depósito do capital social.

(Assinatura ilegível.) 2001744340
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MOGADOURO

STAND VIRLIS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 103/
920723; identificação de pessoa colectiva n.º 502809191; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/020827.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de reforço do capital social de 500 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 3.º
do contrato social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de 1250 eu-
ros, pertencendo duas a cada um dos sócios, Paulo Jorge da Concei-
ção Lourenço e Rui Carlos da Conceição Lourenço.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001692331

CASTELO BRANCO

CASTELO BRANCO

ALAGRÍCOLA, SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 718/19851118; identificação de pessoa colectiva n.º 501622608;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20021108.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Aprovadas as contas em 7 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2001639503

OLEIROS

SISTRAL � SISTEMAS DE ESTRUTURAS
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 78/
941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503304557; inscrição
n.º 3; data da apresentação: 130103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social do montante de 60 168,30 euros, a rede-
nominação do capital e alteração parcial do pacto, com a seguinte
nova redacção que deram aos artigos 1.º e 3.º:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SISTRAL � Sistemas
de Estruturas de Alumínio, L.da, e tem a sua sede no lote 9, na Zona
Industrial de Alverca, nesta freguesia e concelho de Oleiros.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 130 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 65 000 euros,
uma de cada sócio.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até cinco vezes o valor do capital social.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001746091

COIMBRA
COIMBRA

CONSTRUR � CONSTRUÇÕES URBANAS, L.DA

passou a CONSTRUR � CONSTRUÇÕES URBANAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2238;
identificação de pessoa colectiva n.º 500637881; inscrição n.º 25; nú-
mero e data da apresentação: 3/020715.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi trans-
formada em sociedade anónima, tendo passado a reger-se pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CONSTRUR � Constru-
ções Urbanas, S. A., e reger-se-á pelos presentes estatutos, pela lei
aplicável às sociedades anónimas e pela lei comercial.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade terá a sua sede em Coimbra, na Rua da Infanta
D. Maria, Edifício Teleférico, loja 02, concelho de Coimbra, fre-
guesia da Sé Nova.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá transferir a sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para um concelho limítrofe, bem como criar,
transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou qualquer outra
forma de representação social da sociedade, em território nacional
ou estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e urbanização de terrenos
e construção de casas para venda ou exploração por conta própria.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000 euros, estando representado por 300 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma, distribuídas do modo seguinte:
Carriça � Investimentos e Participações (SGPS), S. A., sociedade
gestora de participações sociais, 60 000 acções, a que corresponde
300 000 euros; Manuel Diniz Pinheiro, 16 827 acções, a que cor-
responde 84 135 euros; João Manuel Filipe Dinis Pinheiro, 25 500
acções, a que corresponde 127 500 euros; Margarida Maria Sinde
Filipe Pinheiro Perdigão, 25 500 acções, a que corresponde 127 500
euros; Luís Sinde Filipe, 16 827 acções, a que corresponde 84 135
euros; Luís Manuel Ferrão Sinde Filipe, 25 500 acções, a que corres-
ponde 127 500 euros; Maria Manuela Correia de Oliveira Gouveia
Sinde Filipe e Francisco Gouveia Sinde Filipe, 25 500 acções, a que
corresponde 127 500 euros, em comum e sem determinação de par-
te ou direito; José Luís de Albuquerque Rocha Gonçalves, 36 525
acções, a que corresponde 182 625 euros; Maria da Graça Albuquer-
que Rocha Gonçalves, 20 472 acções, a que corresponde 102 360
euros; Pedro Maria Miranda da Franca, 15 648 acções, a que corres-
ponde 78 240 euros; Maria do Rosário Albuquerque Rocha Gonçal-
ves Baeta da Veiga, 399 acções, a que corresponde 1995 euros, e
Amanda Albuquerque Rocha Gonçalves, Maria da Graça Albuquerque
Rocha Gonçalves, António Manuel de Albuquerque Rocha Gonçal-
ves, Maria Teresa Albuquerque Rocha Gonçalves da Franca, Maria
do Rosário Albuquerque Rocha Gonçalves Baeta da Veiga e José Luís
Albuquerque Rocha Gonçalves, 31 302 acções, a que corresponde
156 510 euros, em comum e sem determinação de parte ou direito.

2 � As acções são nominativas e ou ao portador, não registadas,
salvo se algum accionista pedir que todas ou algumas que possua se
registem ou se convertam em nominativas. As despesas de conver-
são ou de registo das acções ao portador ficam a cargo do accionista
que o solicitar.

3 � As acções podem incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000 e múltiplos de 1000 acções, sendo permitida a sua
divisão ou concentração por conta dos accionistas que o solicitem.
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4 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções conterão a assinatura de todos os administradores, as quais
poderão ser de chancela, desde que esta seja por eles autorizada.

ARTIGO 5.º

1 � Os aumentos de capital social que, de futuro, se tornarem
necessários à equilibrada expansão da sociedade e as modalidades da
respectiva realização serão deliberados em assembleia geral, sem
prejuízo da obtenção das autorizações impostas por lei e pelos nú-
meros seguintes.

2 � Na subscrição de acções emergentes de qualquer aumento de
capital, os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição
de novas acções na proporção das que, na época, possuírem.

3 � Na hipótese de haver accionistas que não queiram exercer o
direito de preferência que lhes cabe, as acções que lhes competiriam
serão rateadas pelos accionistas subscritores do aumento que decla-
rem pretendê-las, até 15 dias a contar da comunicação feita pela
sociedade, por meio de carta registada, com aviso de recepção, do
número de acções não subscritas, rateio que deve ser efectuado entre
esses accionistas de acordo com a proporção das acções que possu-
írem.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão das acções nominativas entre accionistas ou a
favor de estranhos fica subordinada ao consentimento da sociedade,
deliberado em assembleia geral, a qual se deverá pronunciar no pra-
zo de 60 dias a contar do pedido.

2 � A transmissão das acções nominativas é livre entre cônju-
ges, ascendentes e descendentes na linha recta, podendo os accionis-
tas pessoas colectivas transmiti-las livremente aos seus accionistas.

3 � No caso referido no n.º 1 retro, quanto à transmissão a es-
tranhos, os accionistas gozam do direito de preferência nessas trans-
missões, na proporção das acções que possuírem.

4 � Não sendo exercido o direito de preferência por algum ou
alguns dos accionistas, serão as acções oferecidas aos restantes acci-
onistas na mesma proporção atrás mencionada.

5 � Não se pronunciando a sociedade dentro do prazo referido
no anterior n.º 1, a transmissão das acções é livre.

6 � A sociedade, caso recuse o consentimento à transmissão
onerosa, obriga-se a fazer adquirir as acções por outrem, nas condi-
ções de preço e de pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento, salvo se a sociedade em assembleia geral entender e
tiver provas de que o preço é simulado.

7 � As limitações previstas nos números anteriores podem ser
extintas ou alteradas mediante alteração do contrato, por delibera-
ção da assembleia geral aprovada por maioria de 75% do capital
social, em primeira convocatória. Sendo a deliberação em segunda
convocatória, aplicam-se as maiorias previstas na lei.

8 � A presente estipulação de preferência tem eficácia real e
obriga os herdeiros e legatários.

9 � As cedências das acções nominativas sem o consentimento
da sociedade são ineficazes perante ela, não podendo os seus porta-
dores estar presentes nas assembleias gerais ou noutros actos socie-
tários.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da

disponibilidade do respectivo titular, em virtude de arresto, penho-
ra, arrolamento ou qualquer outro acto que venha a implicar venda
ou arrematação judicial em qualquer processo e em qualquer tribunal;

c) Quando o respectivo titular cometer para com ela irregularida-
de grave, susceptível de a comprometer seriamente no seu crédito e
interesses, bastando para o efeito que tal irregularidade seja assim
considerada após apreciação a efectuar por comissão arbitral, a de-
signar expressamente.

2 � No caso referido na alínea b), o valor da amortização será
o correspondente ao valor nominal das acções, sendo o respectivo
pagamento fraccionado em duas prestações, a efectuar dentro de seis
meses e um ano, após a deliberação da amortização.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração fica desde já autorizado a emi-
tir obrigações nos termos legalmente previstos.

2 � As obrigações poderão ser convertíveis, ou não, em acções.
3 � Na subscrição das obrigações que forem emitidas, gozam os

accionistas do direito de preferência na proporção do número de
acções de que forem titulares.

4 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir obrigações
próprias.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Para efeitos do número antecedente, torna-se necessário que
os accionistas tenham procedido ao averbamento ou depósito das
suas acções na sede da sociedade até oito dias antes da assembleia,
sob pena de nela não poderem participar.

3 � Equivale ao depósito na sociedade o documento de depósito
emitido por qualquer instituição de crédito onde as mesmas se en-
contrem depositadas.

4 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se represen-
tar na assembleia geral por meio de carta dirigida ao presidente da
mesa, nos termos do preceituado no artigo 380.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos entre os accionistas ou es-
tranhos por um período de três anos.

ARTIGO 11.º

1 � As reuniões das assembleias gerais ordinárias realizar-se-ão
nos três meses imediatos ao do termo de cada exercício social.

2 � As assembleias gerais realizar-se-ão sempre que requeridas
por qualquer membro do conselho de administração, pelo fiscal úni-
co ou por qualquer accionista ou conjunto de accionistas que repre-
sentem, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 12.º

1 � As assembleias gerais poderão constituir-se e deliberar vali-
damente, em primeira convocação, quando se acharem presentes ou
representados accionistas cujas acções representem, pelo menos, 60%
do capital social.

2 � Em segunda convocação, poderá a assembleia geral reunir e
deliberar seja qual for o capital representado.

3 � Pode, na convocatória da assembleia geral, ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir na primeira data marcada, contanto que entre as duas datas
não medeiem mais de 15 dias.

4 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo se legal ou contratualmente for exigida maioria es-
pecial.

ARTIGO 13.º

1 � A administração e representação da sociedade competirão a
um conselho de administração formado por três, cinco ou sete mem-
bros, dispensados de caução, que podem não ser accionistas da soci-
edade, eleitos em assembleia geral por um período de três anos.

2 � O conselho de administração fixará as datas da periodicidade
das respectivas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente
sempre que seja convocado pelo seu presidente, pelo fiscal único ou
a pedido de, pelo menos, dois dos seus membros.

ARTIGO 14.º

1 � Sem prejuízo das atribuições que, por lei, lhe são generica-
mente atribuídas, são conferidos ao conselho de administração os
mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando to-
dos os actos conducentes à melhor realização do objecto social e,
em especial, são-lhe conferidos os seguintes poderes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo comprometer-se com árbitros;

b) Confessar, desistir e ou transigir, nos termos e condições que
melhor entender, em quaisquer processos e em quaisquer tribunais;

c) Adquirir, onerar, alienar, locar ou permutar quaisquer bens ou
direitos para e da sociedade, móveis ou imóveis, incluindo quaisquer
veículos, sempre que o entenda necessário ou conveniente para a
sociedade; o que exclui acções e obrigações próprias e estranhas à
sociedade;

d) Celebrar contratos de arrendamento, modificá-los e ou extingui-
-los;

e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos e instalações
para e da sociedade;

f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar outras operações de crédito permitidas por lei;

g) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos.
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2 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento.

3 � Qualquer membro do conselho pode fazer-se representar por
outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente.

4 � Em caso de empate nas votações, o presidente ou quem o
substituir terá voto de qualidade.

5 � O conselho de administração poderá, por simples acta, dele-
gar em um ou mais membros a sua competência, ficando a sociedade
obrigada dentro dos limites da gestão delegada.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um dos administradores no uso dos poderes

delegados pelo conselho de administração ou pela assembleia geral;
c) Pela assinatura de um mandatário, nos termos referidos na alí-

nea g) do n.º 1 do artigo 14.º destes estatutos;
d) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário com

poderes para o acto.
2 � Os actos de mero expediente são válidos com a assinatura de

qualquer membro do conselho de administração ou de um procura-
dor.

3 � Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em quaisquer actos e ou contratos estranhos
ao objecto e aos negócios sociais.

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal úni-
co, que terá um suplente.

2 � O fiscal único e o suplente serão obrigatoriamente revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único e o suplente serão eleitos por períodos de três
anos.

ARTIGO 17.º

1 � Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, o qual deve-
rá coincidir com o ano civil, que não sejam necessários para cobrir
prejuízos transitados ou constituir reservas impostas por lei, será dado
o destino deliberado em assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do fiscal único.

2 � A assembleia geral pode deliberar, por maioria simples, que
seja levada a reservas a totalidade dos lucros distribuíveis, bem como
que seja atribuída à administração qualquer percentagem desses lu-
cros a título de gratificação.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade dissolve-se no casos expressamente estabeleci-
dos na lei.

2 � Em caso de dissolução, serão liquidatários os membros do
conselho de administração que estiverem em exercício, os quais se
pautarão pelas disposições legais à data da liquidação.

3 � Em virtude da liquidação, pode ser transmitido todo o patri-
mónio activo e passivo da sociedade para os accionistas que o pre-
tendam, observando-se o disposto no artigo 148.º do Código das
Sociedades Comerciais.

4 � Quando mais de um accionista pretender que lhe seja trans-
mitida a globalidade de um ou mais elementos do património e não
haja acordo entre os interessados, proceder-se-á a licitação entre estes
de cada elemento considerado isoladamente.

ARTIGO 19.º

1 � As eventuais questões que surjam entre os accionistas entre
si ou entre um e ou vários e a sociedade, no que respeitar a questões
sociais, serão dirimidas por um tribunal arbitral, com expressa re-
núncia a qualquer outro, que julgará segundo o direito aplicável e a
equidade.

2 � A composição do tribunal arbitral, a escolha dos juízes e a
organização do processo reger-se-ão pelas regras legalmente aplicá-
veis.

ARTIGO 20.º

1 � É permitida a reeleição dos membros dos corpos sociais por
uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos corpos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecerão em funções até serem
efectivamente substituídos.

ARTIGO 21.º

Se a sociedade for eleita ou nomeada para a mesa da assembleia
geral, conselho de administração ou conselho fiscal de qualquer ou-
tra sociedade, será representada por qualquer membro do conselho
de administração ou por procurador ou mandatário especialmente
constituído para esse efeito.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral, por maioria de 51% do capital social,
pode conceder o direito a reforma aos elementos que estejam ou já
tenham estado em exercício de funções nos órgãos sociais e estabe-
lecer o pagamento de um complemento de reforma, desde que atin-
jam a idade de 60 anos ou fiquem definitivamente incapacitados.

2 � As remunerações dos corpos sociais serão decididas em as-
sembleia geral por maioria de 51% do capital social.

ARTIGO 23.º

Ficam desde já designados para o triénio que termina no final do
exercício de 2004 os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Engenheiro Manuel Diniz Pinheiro;
Vice-presidente: Dr. Luís Manuel Ferrão Sinde Filipe;
Secretário: Engenheiro Pedro Maria Miranda da Franca.
Conselho de administração:
Presidente: Luís Sinde Filipe;
Vice-presidente: João Manuel Filipe Dinis Pinheiro;
Vogal: José Luís de Albuquerque Rocha Gonçalves.
Fiscal único:
Efectivo: Matos, Soares & Vaz, SROC, inscrita na Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 103, representada pelo Dr.
João Pedro Gomes Pereira de Matos, revisor oficial de contas n.º 609,
residente na Avenida de 5 de Outubro, 49, Anadia;

Suplente: Dr. Manuel Alberto Gaspar Soares, revisor oficial de
contas n.º 807, residente na Avenida do Brasil, 20, 2.º, direito, Lis-
boa.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
1000190996

ÉVORA
ARRAIOLOS

COUTOS DA VILA � TURISMO CINEGÉTICO, L.DA

Sede: Monte da Oleirita, freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 147/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503240370.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Ti-
rapicos Pacheco Barreiros. 2001448503

ÉVORA

REIS & NETO, L.DA

Sede: Quinta da Pedra Corunheiras, apartado 585, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1335/
901001; identificação de pessoa colectiva n.º 502437693; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para a Quinta da Pedra Corunheiras, apartado 585,
Évora.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000070787
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CASA AGRÍCOLA CAMPO DE S. BRAZ, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote C-3, Horta das Figueiras,
7000 Évora

Capital social: 5500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2430/
20000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504833146; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/20030121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 100 000$ para 5500 euros, tendo sido alterado parci-
almente o contrato em relação aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º do pac-
to, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Agrícola Campo de S. Brás,
L.da, e tem a sua sede social na Zona Industrial, Horta das Figueiras,
lote C-3, freguesia de Horta das Figueiras, cidade e concelho de Évora.

§ único. (Sem alteração.)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola e agropecuá-
ria, comércio e distribuição de produtos agrícolas, pecuários e afins,
actividade cinegética e turística e prestação de serviços conexos. Tu-
rismo de habitação, turismo rural e agro-turismo. Exploração flo-
restal, comércio e distribuição de produtos afins. Criação, importa-
ção e exportação de raças autóctones, nomeadamente de ovinos,
bovinos, caprinos e equinos. Gestão e exploração de escola de equi-
tação e respectivo centro lúdico e de desporto. Gestão e exploração
de actividades tauromáquicas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 5500 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma no valor nominal de 4015 euros, pertencente ao sócio Carlos
Manuel de Matos Pinto, e outra no valor nominal de 1485 euros,
pertencente à sócia Maria Stela Campos Vaz Caeiro Pinto.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, fica a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, com dispensa de caução e com ou sem remunera-
ção.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

Que, em tudo o mais, se mantém em vigor o contrato social exis-
tente e, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 90.º do
Código das Sociedades Comerciais, declaram, sob sua inteira e exclu-
siva responsabilidade, que se encontram realizadas todas as entradas
e que não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela presente delibe-
ração a realização de quaisquer outras.

Foi também nomeada gerente a sócia Maria Stela Campos Vaz
Caeiro Pinto, mantendo-se também como gerente o sócio Carlos
Manuel de Matos Pinto.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000070795

C. CHAVEIRO & A. MARQUES � AUTOMÓVEIS
MULTIMARCAS, L.DA

Sede: Travessa do Sertório, 26, Sé, 7000 Évora

Capital social: 60 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1916/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503588768; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/20030131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 23 de Dezembro de 2003.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000070809

SEAGRAL � SEMENTES E AGROQUÍMICOS
DO ALENTEJO, L.DA

Sede: Horta do Malhão, Estrada da Igrejinha, Sé, 7000 Évora

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1264/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502319135; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 2 e 3/20030123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
1 � Nomeação de secretário.
Designado: José Manuel Gomes, casado, Travessa das Almas, 1,

Arraiolos.
2 � Dissolução e encerramento da liquidação.
Data: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000070841

REDONDO

SOFERBIO � SOCIEDADE FERTILIZANTES
BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 248/
030123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030123.

Certifico que entre Joaquim Fernando da Silveira Policarpo, casa-
do com Michelle Marcello Georgete da Silveira Policarpo na comu-
nhão geral, Luís Manuel Ramalhinho Penim Batalha, casado com
Maria Rosa Gonçalves Santos Batalha na comunhão de adquiridos, e
José Vazquez Perez, separado judicialmente de pessoas e bens de Maria
Immaculada Mantero Lavado, foi constituída, por escritura de 9 de
Janeiro de 2003, a fl. 43 do livro n.º 42-C do Cartório Notarial de
Redondo, a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláu-
sulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SOFERBIO � Socie-
dade Fertilizantes Biológicos, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Dr. Barahona, 3-A, na vila, freguesia e concelho de Redondo.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos agríco-
las e fertilizantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7050
euros e corresponde à soma de três quotas iguais, cada uma delas no
valor nominal de 2350 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares
de capital, na forma, montante e condições que forem estipulados
em assembleia geral, com aprovação dos votos correspondentes à
totalidade do capital social.

2 � A quantia exigida como prestação suplementar corresponde-
rá, consoante as necessidades da sociedade, ao dobro ou ao triplo do
valor nominal da quota do sócio rogado.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios podem fazer à caixa social os suprimentos de que
ela carecer.
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2 � A forma, condições e prazo de pagamento serão deliberados
em assembleia geral, com aprovação de três quartas partes dos vo-
tos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão para terceiros depende sempre do consentimento

dos sócios, que têm direito de preferência na aquisição da quota, nas
seguintes condições:

a) O sócio proposto cedente comunicará aos demais sócios, por
carta registada, com aviso de recepção, a sua intenção, indicando o
proposto cessionário, o preço da cessão e demais cláusulas desta;

b) Os sócios, nos 15 dias imediatos, também por carta registada,
com aviso de recepção, endereçada ao domicílio do sócio proposto
cedente, deverão comunicar se autorizam a cessão ou se pretendem
exercer o direito de preferência;

c) O silêncio será entendido como negativa relativamente ao
exercício do direito de preferência e autorização para a prática do
acto proposto;

d) Se forem vários os sócios a exercer o direito de preferência, a
quota será dividida entre eles na proporção das respectivas partici-
pações no capital social;

e) Na cessão entre sócios o valor da quota ou quotas a ceder será
o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � As quotas, no caso de pessoas singulares, transmitem-se para
os herdeiros do sócio falecido.

2 � Os herdeiros do sócio falecido exercerão em comum os di-
reitos

respectivos, devendo designar, por carta registada, com aviso de
recepção, endereçada à sociedade, nos 30 dias após o falecimento,
qual deles representará os demais perante aquela.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota por acordo entre
ela e o sócio titular da mesma.

2 � A sociedade também, por si só, poderá amortizar a quota de
qualquer sócio quando:

a) A mesma seja objecto de arrolamento, arresto, penhora ou
incluída em massa falida ou insolvente; e

b) O sócio pratique actos em prejuízo dos interesses da sociedade.
3 � A amortização de qualquer quota, no caso previsto no n.º 2

do presente artigo, será feita pelo valor resultante do último ba-
lanço.

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade pertence a todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Os gerentes são dispensados de prestar caução e serão remu-
nerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

ARTIGO 10.º

Fica autorizada a aquisição pela sociedade de participações como
sócia, ou de qualquer outra forma, em sociedade com objecto igual
ou diferente do seu, bem como em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � No caso de dissolução, quando a lei não preveja outra forma,

o conselho de gerência designará uma comissão liquidatária com os
poderes necessários para proceder aos actos e diligências próprios.

ARTIGO 12.º

Qualquer acção ou omissão de um sócio que ponha em causa o
bom nome, crédito ou imagem da sociedade dá direito à exclusão do
sócio, para além da eventual responsabilidade civil e criminal.

ARTIGO 13.º

O foro competente para decisão de qualquer litígio entre a socieda-
de e os sócios ou entre estes com respeito àquela é o da comarca de
Redondo, com exclusão de qualquer outro.

Disposição transitória

A sociedade assumirá todas as despesas relativas à sua constitui-
ção, nomeadamente as da presente escritura, registos e publicações

e demais despesas inerentes até ao montante do capital, ficando os
gerentes autorizados, desde já, a efectuar da conta aberta em nome
da sociedade, no Banco Comercial Português, S. A., balcão de Évo-
ra, os levantamentos necessários para o efeito, ainda que na sua
totalidade.

Extraída do original.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001858094

SOCARENGE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 249/
030128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030128.

Certifico que entre Abel de Israel Levy Lima, casado com Maria
de Fátima d�Assunção Simões Correia Levy Lima na comunhão de
adquiridos, Maria de Fátima d�Assunção Simões Correia Levy Lima,
casado com Abel de Israel Levy Lima na comunhão de adquiridos, e
Laura Simões Levy Lima, solteira, maior, foi constituída, por escri-
tura de 28 de Outubro de 2002, a fl. 40 do livro n.º 133-D do Car-
tório Notarial de Vila Viçosa, a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelas cláusulas seguintes do documento complementar:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado e que faz parte integrante da escritura lavra-
da em 28 de Outubro de 2002, no Cartório Notarial de Vila Viçosa.

Contrato de sociedade por quotas

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade comercial por quotas e a sua firma é
constituída pela denominação SOCARENGE � Sociedade de Cons-
truções, Arquitectura e Engenharia, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Sacadura Cabral, 3, apartado
65, 7170-999 Redondo, freguesia de Redondo, concelho de Redon-
do.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto social a construção civil, a
importação e exportação, comercialização de qualquer material e
equipamentos com ela relacionados, assessoria e elaboração de estu-
dos e projectos de arquitectura, design de engenharia e promoção
imobiliária, trabalhos de topografia, serviços de consultoria, gestão
de projectos e gestão imobiliária. Empreitadas de construção civil e
obras públicas e privadas, gestão de parques industriais e afins.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
que tenham, ou não, um objecto social semelhante ao seu, bem como
associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divididos da seguinte forma: uma quota no valor nomi-
nal de 2550 euros, pertencente ao sócio Abel de Israel Levy Lima;
uma quota no valor nominal de 1450 euros, pertencente ao sócio
Maria de Fátima d�Assunção Simões Correia Levy Lima, e uma quo-
ta no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Laura Si-
mões Levy Lima.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios. A ces-
são a estranhos depende do consentimento da sociedade, que terá
sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sóci-
os não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, os quais serão eleitos pela assembleia geral.
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2 � É vedado aos gerentes o uso da denominação social em actos
e documentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fian-
ças, abonações e outros semelhantes.

3 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos do artigo 252.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes admiti-
dos por lei, com excepção dos atribuídos nestes estatutos à assem-
bleia geral de sócios, competindo-lhes representar a sociedade em
juízo e fora dele, activa e ou passivamente.

2 � É inteiramente vedado aos gerentes fazer, por conta da so-
ciedade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou por qualquer
forma obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata
destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que
por esses actos contraiam para com a sociedade ou para com tercei-
ros.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura dos procuradores nomeados dentro dos limites

dos poderes das respectivas procurações.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15
dias de antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de
convocação.

2 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os herdeiros ou representante legal, respectivamente;
os herdeiros deverão nomear um de entre si que a todos represente
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 12.º

Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota
em massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota
do sócio respectivo. A sociedade poderá ainda amortizar a quota se
esta for cedida sem o consentimento daquela.

ARTIGO 13.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente as desta escritura, registos e outras despesas inerentes,
serão suportadas pela sociedade.

ARTIGO 15.º

São desde já nomeados gerentes: Abel de Israel Levy Lima, casa-
do, residente na Quinta da Calva, Estrada de Santa Suzana, 7170-
-123 Redondo; Maria de Fátima d�Assunção Simões Correia Levy
Lima, casada, residente na Quinta da Calva, Estrada de Santa Suzana,
7170-123 Redondo, e Laura Simões Levy Lima, solteira, residente
na Quinta da Calva, Estrada de Santa Suzana, 7170-123 Redondo,
sem prejuízo de alterações futuras.

ARTIGO 16.º

Qualquer um dos gerentes, ora nomeados, ficam desde já autoriza-
dos, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, a proceder ao levantamento to-
tal da importância depositada a título de capital social com o objec-
tivo de: suportar as despesas inerentes à constituição da sociedade;
possibilitar o início dos negócios sociais.

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral por uma maioria
qualificada de, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 18.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
da sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos membros
da gerência em exercício as funções de liquidatários.

Extraída do original.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001858264

FARO
ALBUFEIRA

SOCIEDADE TURÍSTICA DAS AREIAS VERMELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2692/
20020802; identificação de pessoa colectiva n.º 500269246; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 16; números e data das apresentações:
19 e 20/20021127.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe fotocópia da acta n.º 71/2002, elaborada em 22
de Outubro, pela qual Francisco Manuel Fernandes Neto renunciou
ao cargo de vogal da administração, tendo sido nomeada em sua
substituição Júlia Margarida Brito Gomes, solteira, maior.

2 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000132324

VASCÃO � CAÇA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1511/
950329; identificação de pessoa colectiva n.º 502375299; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 22; números e data das
apresentações: 9 e 10/20020806.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe fotocópia da acta n.º 20/2002, elaborada em 4 de
Julho, pela qual deslocam a sede para o Largo de Jacinto d�Ayet, 7,
Albufeira, e nomeiam gerentes José Maria Afonso Guerreiro e Mar-
co António Dias Ladeira, casados.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000132294

PREVIDENTE � CLÍNICA DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1749/
970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503906310; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 29/20021127.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 26 de Novem-
bro de 2002, a fl. 94 do livro n.º 107-A, no Cartório Notarial do C.
F. E. de Loulé, pela qual foi alterada totalmente a sociedade em
epígrafe, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

1.os Daniela Hollanda Alves, contribuinte fiscal n.º 204960037, e
marido, Abelardo Paraíso Soares Lamas, contribuinte fiscal
n.º 204960045, casados no regime da comunhão de adquiridos, am-
bos naturais do Brasil, de nacionalidade brasileira, com residência
habitual na Avenida de Francisco Sá Carneiro, Ed. Satélite, Apt. 308,
na cidade de Quarteira;

2.º Sérgio Paulo Figueiredo Pereira, contribuinte fiscal
n.º 216577292, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Carla Margarida Vieira dos Santos Pereira, natural do Brasil, com
residência habitual na Encosta das Oliveiras, Ed. Âncora, Apt. G,
em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

Verifiquei a identidade dos outorgante pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 16014557, de 5 de Maio
de 2000, 16014558, de 5 de Janeiro de 2000, e 12863412, de 16 de
Março de 2001, todos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.
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E pelos primeiros outorgantes foi declarado que ela e o segundo
outorgante são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas
com a firma Previdente � Clínica Dentária, L.da, pessoa colectiva
n.º 503906310, com sede em Ferreiras, freguesia de Ferreiras, con-
celho de Albufeira, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Albufeira sob o n.º 1749 e com o capital social de 5000 eu-
ros, representado pela soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 4750 euros, pertencente ao sócio Sérgio Paulo Figueiredo Perei-
ra, e outra no valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia
Daniela Hollanda Alves, conforme consta da certidão do registo
comercial, que arquivo;

Que, pela presente escritura, cedem ao segundo outorgante, pelo
preço igual ao seu valor nominal de 250 euros, já recebido, a quota
de que ela é titular, com todos os direitos e obrigações.

Declarou o segundo outorgante:
Que aceita esta cessão de quota e que a sociedade não é proprie-

tária de quaisquer bens imóveis;
Que, sendo agora o único sócio da sociedade, resolve transformá-

-la em sociedade unipessoal por quotas, pelo que o novo pacto so-
cial passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Previdente � Clínica Dentária,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade mantém a sua sede em Ferreiras, freguesia de
Ferreiras, concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços clínico-
-dentários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4750 euros e outra no valor nominal de 250 euros, ambas
pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Mantém-se na gerência o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

2 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000132332

PRÍNCIPE REAL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 648/
881117; identificação de pessoa colectiva n.º 500802807; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 16/20021127.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe fotocópia da acta n.º 37/2001, elaborada em 26
de Setembro, pela qual alteram o artigo 3.º, passando a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 200 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores sociais, e corresponde à soma de duas
quotas, que são as seguintes: uma de 140 000 euros, pertencente à
sócia N&A �  Administração de Bens e Negócios, S. A., e uma de
60 000 euros, pertencente ao sócio Manuel António da Costa Fer-
nandes.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000132316

FARO

CLÍNICA DELFINO � PSIQUIÁTRICA E EEG, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 44, 6.º, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3632/970522;
identificação de pessoa colectiva n.º 503881384; data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276768

JOSÉ & SOUSA, L.DA

Sede: Estrada da Penha, Bairro Cabecinha, 83, rés-do-chão,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2507/900628;
identificação de pessoa colectiva n.º 502395117; data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276776

MAVAM � MÓVEIS ANTIGOS, VELHARIAS, ARTE
MODERNA, L.DA

Sede: Quinta da Granja, Estrada Nacional n.º 125, Patacão,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1983/870814;
identificação de pessoa colectiva n.º 501863052; data: 20021125.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276687

MAVAM � MÓVEIS ANTIGOS, VELHARIAS, ARTE
MODERNA, L.DA

Sede: Quinta da Granja, Estrada Nacional n.º 125, Patacão,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1983/870814;
identificação de pessoa colectiva n.º 501863052; data: 20021125.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276695

MAVAM � MÓVEIS ANTIGOS, VELHARIAS, ARTE
MODERNA, L.DA

Sede: Quinta da Granja, Estrada Nacional n.º 125, Patacão,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1983/870814;
identificação de pessoa colectiva n.º 501863052; data: 20021125.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2000.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276709

MANUEL CAETANO QUERIDO, L.DA

Sede: Rua do Prior, 15, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1143/790924;
identificação de pessoa colectiva n.º 500897794; data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276717

LEONILDE & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de Ferreira Neto, 23, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2090/880525;
identificação de pessoa colectiva n.º 501988009; data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276733

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA AFONSO III, L.DA

Sede: Avenida de Calouste Gulbenkian, lote M/S, loja 1,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3346/950828;
identificação de pessoa colectiva n.º 503494330; data: 20030130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276750

PONTES DE MARCHIL � FOMENTO
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Pontes de Marchil, Estrada Nacional n.º 125
(Nó do Aeroporto), São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3408/960117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503578371; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030110.

Certifico que, com relação à sociedade, foi feita a recondução dos
gerentes Maria Inês Teixeira Farrajota Cavaco, Maria Madalena
Teixeira Farrajota Cavaco, Aníbal de Sousa Guerreiro e João Gilber-
to de Sousa Lopes Guerreiro, para o triénio de 2003-2005, por de-
liberação de 20 de Dezembro de 2002.

31 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000276903

LAGOA

COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO NELIGEL, L.DA

Sede: Praceta do Aviário, 3, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1076/
960376; identificação de pessoa colectiva n.º 503627828; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
090103.

Certifico a cessação das funções do gerente Carlos Alberto
Crispiniano da Ressurreição Carvalho, por exoneração, a partir de 4
de Setembro de 2000.

Depositado documento legal.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gre-
golho Marcos Brito Beleza. 2000102280

MANUEL RODRIGUES, S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação,
freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 83/010895;
identificação de pessoa colectiva n.º 500379599; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 27/170103.

Certifico o seguinte:
Nomeação dos órgãos sociais, em 20 de Abril de 2002.
Período: triénio de 2002 a 2004.
Conselho de administração:
Presidente: José Manuel da Conceição Rodrigues, casado;
Vogais: Filipe Manuel Nunes Rodrigues e Sílvia Isabel Nunes Ro-

drigues Quintas.
Fiscalização:
Fiscal único:
Efectivo: A. M. Calado Cortes, F. Marques e Associados, SROC,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 4, com sede na Rua de
D. Estefânia, 147, 2.º, esquerdo, 1000 Lisboa, representada pelo Dr.
António Manuel Calado Cortes, revisor oficial de contas n.º 196;

Suplente: Dr. Vítor Manuel Fernandes Marques, com domicílio
profissional na Rua de D. Estefânia, 147, 2.º, esquerdo, 1000 Lis-
boa, revisor oficial de contas n.º 542.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gre-
golho Marcos Brito Beleza. 2000105378

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OSVALDO OVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Vista, loja 25,
freguesia de Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1735/
200103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/200103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Osvaldo dos Santos Louro Ova, casado com Maria Carla
de Sousa Jorge Ova no regime da comunhão de adquiridos, com a
única quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Construções
Osvaldo Ova, Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Urbanização da
Bela Vista, loja 25, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa.

§ único. A gerência fica autorizada a mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e do mesmo modo
poderá abrir agências, sucursais e filiais em qualquer zona do País e
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção civil, compra, venda e revenda
dos adquiridos com esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à quota pertencente ao sócio, Osvaldo dos San-
tos Louro Ova.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao limite de 10 vezes o capital social, desde que seja deliberado em
assembleia geral para o efeito convocada, a qual fixará ainda os demais
termos e condições em que serão efectuados.
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2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade até ao mon-
tante máximo de 10 vezes o capital social, desde que tal seja delibe-
rado em assembleia geral convocada para o efeito, a qual fixará ain-
da todas as condições em que os mesmos serão efectuados.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, de acordo com o que for deliberado em assem-
bleia geral, pertencerá ao seu sócio, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura única do seu gerente.
3 � A sociedade poderá constituir procuradores, fixando na res-

pectiva procuração os poderes e a duração do mandato.
4 � Ao gerente é expressamente proibido usar a firma social em

actos e contratos que não digam respeito aos negócios sociais, tais
como fianças, letras de favor e semelhantes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com aviso de recepção, dirigida ao sócio com a antecedência
mínima de 15 dias, podendo este fazer-se representar por qualquer
pessoa.

ARTIGO 7.º

A gerência fica, desde já, autorizada, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a levan-
tar a totalidade do capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do registo definiti-
vo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gre-
golho Marcos Brito Beleza. 2000105386

A. COFRES, L.DA

Sede: Casa Belavista, 8, Benagil,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1265/
010399; identificação de pessoa colectiva n.º 504527517; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
160103.

Certifico a cessação das funções do gerente Rui António Grana-
deiro Lima, por o mesmo ter falecido em 11 de Agosto de 2002.

Depositado documento legal.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gre-
golho Marcos Brito Beleza. 2000105360

LAGOS

LUZMAR � URBANIZAÇÕES DO BARLAVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1071/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502305029; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 4/20020620.

Certifico a nomeação de Silvina Coelho Duarte Gameiro para o
cargo de gerente em 4 de Março de 2002.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003334181

AQUAPRAIA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2032/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504757210; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 13 a 15/
13092002.

Certifico o seguinte:
1) Cessação das funções dos administradores António Manuel

Pinto e António Paulo Faceira de Carvalho Lagos, por renúncia,
em 27 de Março de 2002;

2) Cessação das funções dos administradores Abílio Manuel Pinto
Rodrigues de Almeida Morgado e Bernardo Manuel Palma Mira
Delgado, por renúncia, em 27 de Março de 2002;

3) Nomeação, em 27 de Março de 2002, dos seguintes adminis-
tradores, até final do mandato de 1999 a 2002:

Presidente: Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão;
Vogais: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, José An-

tónio Martins de Jesus e Rui Manuel Falcão d�Ávila e Pereira.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334114

NICHOLLS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 878/900724;
identificação de pessoa colectiva n.º 502063211; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725325

CALLANDER � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1963/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504551973; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725333

RODRIGUES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 148/900207;
identificação de pessoa colectiva n.º 501249184; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725341

MULTI-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1399/
930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502924748; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725350

MULTI URBANOS � SERVIÇOS AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2212/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 503581666; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725368
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MULTI SERVIÇOS RAMOS GESTÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1394/
930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502912901; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725376

MQ � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1315/
920525; identificação de pessoa colectiva n.º 502767685; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725384

MAXIKUK � BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2246/
20010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505385830; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725392

COZIKUK � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2011/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504637274; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725406

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LAGOSUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1189/
910315; identificação de pessoa colectiva n.º 502520221; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725821

COFRORÁPIDA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2268/
20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505671417; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725848

AUTO-REPARADORA NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1174/
910220; identificação de pessoa colectiva n.º 502221747; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725856

PACHECO, PARGANA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 437/810415;
identificação de pessoa colectiva n.º 501194991; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725309

LUZMAR � URBANIZAÇÃO DO BARLAVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1071/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502305029; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725295

DOCE AGRO � COMÉRCIO DE FRUTOS SECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1867/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504055356; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725864

MANULAGOS � MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES
DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1977/
990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504394053; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725872

LINA & JORGE GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1942/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504365908; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725414

P & P RESTAURANTE PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1512/
940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503179213; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725317



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 84 � 9 de Abril de 2003 7767

CALVINHO & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 668/861105;
identificação de pessoa colectiva n.º 501736301; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725880

FERTILINDA � MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1909/
980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504212176; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725899

WINDSURF POINT � IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2122/
20000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505161680; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725902

FERNANDO FONTES � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1894/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504156683; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725910

ROSÁRIO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 475/820208;
identificação de pessoa colectiva n.º 501537368; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725929

HERDADE DA SINCEIRA � SOCIEDADE TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1425/
930419; identificação de pessoa colectiva n.º 501605304; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725937

LAURINDO DIAS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1940/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504461052; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725945

LAGOS NUNES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2277/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505552655; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725953

LAGOPINTURA � PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2251/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505494604; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725961

C. A. PRODUÇÕES � EQUIPAMENTOS DE SOM
E ILUMINAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2263/
20010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505630834; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725970

CONSTRUÇÕES RODRIGUES & GAMBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2069/
20000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504941860; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725988

RODRIGUES, DINA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2244/
20010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505582139; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725996

SOBANQUETES � SOCIEDADE DE BANQUETES
AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1410/
930312; identificação de pessoa colectiva n.º 502949589; data da
apresentação: 26062002.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000726003

NERVO-ÓPTIMO � COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1443/
930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503011754; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003335382

LAGOGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1118/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502377712; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725244

MARQUES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 949/890426;
identificação de pessoa colectiva n.º 502151420; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725252

GARRILUZ, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 873/940729;
identificação de pessoa colectiva n.º 502057017; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725260

LUZURBE � URBANIZAÇÕES DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 642/860721;
identificação de pessoa colectiva n.º 501694790; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725287

MEG � GABINETE DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2255/
20010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505449064; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000725279

MARIA DO CARMO VIEIRA & SILVÉRIO DOS SANTOS
CARRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2292/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505761467; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data de apresentação Of.
6/20020806.

Certifico a cessação das funções de gerência de Silvério dos San-
tos Carraça, por óbito, em 5 de Novembro de 2001.

4 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003334246

AQUALUZ, TURISMO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1201/
910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502557931; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 10/20020805.

Certifico o aumento do capital de 400 000$ para 5000 euros e a
alteração do artigo 5.º do contrato social, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 5.º

O capital, integrante subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as seguin-
tes: uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente a
Gestholding SGPS, S. A., e uma quota no valor nominal de 2500
euros, pertencente a Gestholding SGPS, S. A.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

4 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003334238

REDIALMIPA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2380/
20020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506053580; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/20020814.

Certifico a alteração dos artigos 3.º do contrato social, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas nos valores nomi-
nais de 2000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
Jürgen Richard Schroth e Germaine Teresa Rudiger, e outra no valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Hendrine de Jong.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

11 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003334173

AUTO REPARADORA QUINTA DA VÁRZEA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2405/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506158756; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20020912.

Certifico o aumento do capital de 5000 euros para 25 000 euros
e alteração do artigo 3.º do contrato social, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

18 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003334190
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VICENTE & BROWN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2442/
20020902; identificação de pessoa colectiva n.º 502425652; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020919.

Certifico a alteração do artigo 1.º do contrato social, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Vicente & Brown, L.da,
tem a sua sede nos Montinhos da Luz, lote 4, freguesia da Luz,
concelho de Lagos, 8600-119, Luz, Lagos, e durará por tempo in-
determinado.

§ único. A sede poderá ser transferida para qualquer outro local
por deliberação dos sócios em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

14 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334254

CENTRALRENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2134/
20001114; identificação de pessoa colectiva n.º 505213290; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 7 e 8/20020925.

Certifico o seguinte:
1) Cessação das funções de gerência de Armando Manuel da Con-

ceição Alvarinhas, por renúncia, em 18 de Setembro de 2002;
2) Nomeação, em 18 de Setembro de 2002, de Maria de Fátima

Nobre da Silva Marques para o cargo de gerente.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334106

R. C. L � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2170/
20010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505343037; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20021003.

Certifico o aumento do capital de 5486 euros para 155 486 euros
e alteração dos artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato social, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. C. L. � Lavandarias Industri-
ais e Equipamentos Hoteleiros, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de lavandaria indus-
trial. Comércio de equipamentos hoteleiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 155 486 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

24 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334068

DELOPREDIAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2145/
20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505187558; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020910.

Certifico a mudança da sede para a Urbanização Marinasol, lote
8, loja B, freguesia de São Sebastião, Lagos.

11 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2003334165

CAROLIEN � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1950/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504433083; inscrição
n.º 8 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: 5 e 6/20020919.

Certifico o seguinte:
1) Nomeação, em 20 de Junho de 2002, de Paul Anthony Ablett

para o cargo de gerente;
2) Cessação das funções de gerência de Henricus Wilhelmus

Gerardus Janssen, por renúncia, em 20 de Junho de 2002.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334092

AQUALUZ � TURISMO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1201/
910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502557931; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 12, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 18 a 21/20020910.

Certifico o seguinte:
1) Cessação das funções de gerência de António Manuel Pinto,

por renúncia, em 28 de Março de 2002;
2) Cessação das funções de gerência de Abílio Manuel Pinto Ro-

drigues de Almeida Morgado, por renúncia, em 28 de Março de 2002;
3) Cessação das funções de gerência de Manuel Araújo da Silva,

por renúncia, em 28 de Março de 2002;
4) Nomeação, em 28 de Março de 2002, de Nuno Manuel Moniz

Trigoso Jordão, Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, José
António Martins de Jesus, Rui Manuel Falcão d�Ávila e Pereira e
Henrique José Moura de Sousa Montelobo para o cargo de gerentes,
até final do mandato de 2000 a 2002.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334050

BARRETO & SILVA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 808/911031;
identificação de pessoa colectiva n.º 501977457; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 28/020328.

Certifico o aumento do capital de 400 000$ para 5000 euros e
alteração do artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por três quotas: duas de 2250 euros, perten-
centes uma ao sócio José da Glória Barreto e outra à sócia Maria
Elisabete Viegas da Silva, e uma outra de 500 euros, pertencente ao
sócio Carlos Manuel de Sousa Pereira Pissarra.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

14 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334122

NICOBA � ARTIGOS SANITÁRIOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 318/780124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500714878; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 8/20011228.
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Certifico o aumento do capital de 510 000$ para 5000,01 euros
e consequente alteração do artigo 3.º do contrato social, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,01 euros, inteiramente realizado em
dinheiro, já entrado na caixa social, e corresponde à soma de três
quotas de 1666,67 euros, uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

14 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334130

CYNTHIA & SEBASTIAN SHEPPARD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 880/881111;
identificação de pessoa colectiva n.º 502063238; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 6/20020920.

Certifico a dissolução da sociedade em epígrafe.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2003334033

LOULÉ

VILA SOL III � EMPREENDIMENTOS
URBANÍSTICOS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,
Alto do Semino, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4701/
20000816; identificação de pessoa colectiva n.º 502573180; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 32/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo do projecto de cisão-fusão
� transferência de parte do património da sociedade Vila Sol II �
Empreendimentos Turísticos, S. A.

Alteração projectada: aumento de 15 000 000 de euros, pelo que
o capital passará a ser de 15 050 0000 euros, e consequente altera-
ção do artigo 5.º do contrato.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino, 1000191306

VILA SOL II � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,
Alto do Semino, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4689/
20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 500095639; inscri-
ção n.º 33; número e data da apresentação: 31/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo do projecto de cisão-fusão
� transferência de parte do património para a sociedade incorpo-
rante Vila Sol III � Empreendimentos Urbanísticos, S. A.

Alteração projectada: redução do capital para 2 500 000 euros e
consequente alteração do artigo 6.º do contrato.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 1000191305

VILA SOL II � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento Vila Sol,
Alto do Semino, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4689/
20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 500095639; inscri-
ção n.º 32; número e data da apresentação: 30/20020627.

Certifico que Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos e Sérgio
Miguel Bernard Guedes de Sousa foram nomeados para o cargo de
vogal do conselho de administração da sociedade em epígrafe.

Prazo: quadriénio que termina em 2004.
Data: 3 de Junho de 2002.

3 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 1000191304

MONCHIQUE

SOCIEDADE DA ÁGUA DE MONCHIQUE, S. A.

Sede: Caldas de Monchique, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 158/
940330; identificação de pessoa colectiva n.º 503171670.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano 2001.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001716184

OLHÃO

NUTRIPÃO � DISTRIBUIÇÃO DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1403/
930708; identificação de pessoa colectiva n.º 503034185; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246150

BARBEIRO & BANDARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 849/
19820830; identificação de pessoa colectiva n.º 501309632; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000247024

SOFT � SOCIEDADE DE FÉRIAS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1365/
921120; identificação de pessoa colectiva n.º 502877162; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246168

SARA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1871/
001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505050595; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

7 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246079

URBIOLHÃO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1891/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 504737538; data do
depósito: 26062002.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246427

ESTÊVÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 813/820122;
identificação de pessoa colectiva n.º 501232540; data do depósito:
27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246176

PADARIA E PIZZARIA JOSY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1698/
980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504229982; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246184

PEDRO AZINHEIRA & LIBERTO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1173/
890712; identificação de pessoa colectiva n.º 502189207; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

13 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246354

SEBASTIÃO COSTA � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2004/
20020110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020110.

Certifico que por Sebastião Guerreiro Costa, casado com Lídia
Maria Leote Gonçalves Costa na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatu-
tos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sebastião Costa � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, Centro
Comercial Hal-Hain, 9, loja 1, na cidade, freguesia e concelho de
Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária. Construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246940

WEBINFOR, SERVIÇOS NA INTERNET,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1709/
981012; identificação de pessoa colectiva n.º 504252925; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 16 e 18/20020102.

Certifico que foi extraído daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 16/20020102.
Cessação de funções.
Gerentes: Luís Manuel Martins dos Santos e Teresa Cristina dos

Reis Fernandes Evangelista.
Data: 26 de Dezembro de 2001.
Causa: renúncia.
Mais certifico que, com referência à mesma sociedade, foi ainda

registada a alteração parcial do pacto social e transformação em
sociedade unipessoal por quotas, o qual passou a reger-se pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Webinfor, Serviços na Internet,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Margarida, lote 4,
2.º, direito, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto realização de projectos, fornecimento
de equipamento e materiais de montagem, nomeadamente nos se-
guintes domínios: electricidade, mecânica, tubagens, ventilação, aque-
cimento e condicionamento de ar, sistemas hidráulicos, estruturas
metálicas, telecomunicações, saneamento básico, impermeabilização
e isolamento térmico; instrumentação, automatismo e manutenção
em geral; prestação de serviços, promoção e publicidade na Inter-
net; consultoria informática, comércio de produtos e equipamentos
informáticos e eléctricos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
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plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2001715528

SILVES

FRANCISCO GONÇALVES & PINTO
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1857/
20030122; identificação de pessoa colectiva n.º 504849000; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 16/20030122.

Certifico que, por escritura lavrada em 31 de Outubro de 2002, a
fl. 60 do livro n.º 105-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi alterado o contrato da sociedade
em epígrafe, tendo, em consequência, os artigo 1.º e 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora do

Carmo, loja B, na vila e freguesia de Alcantarilha, concelho de Sil-
ves.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5100 euros e corresponde à soma de três quotas: uma
no valor nominal de 3000 euros e outra no valor nominal de 2000
euros, ambas pertencentes ao sócio José Alberto dos Reis Martins, e
outra no valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Rui
Miguel Sequeira Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � (Mantém-se.)

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2000048358

GUARDA
GOUVEIA

FRANCISCO JOSÉ PAIS CLARA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 538/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506187128; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 6/030130.

Certifico que Francisco José Pais Clara, casado com Maria de
Fátima Borges Martins na comunhão de adquiridos, Avenida de Nossa
Senhora do Porto, Moimenta da Serra, Gouveia, constituiu uma so-
ciedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá nos termos
constantes dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco José Pais Clara, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Nossa Senhora do
Porto, freguesia de Moimenta da Serra, concelho de Gouveia.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio, Francisco José Pais Clara.

ARTIGO 4.º

1 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares até ao montante de 100 000 euros.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo de dois gerentes, ficando desde já nomeado gerente o sócio
Francisco José Pais Clara e a não sócia Maria de Fátima Borges
Martins, casada, residente na Avenida de Nossa Senhora do Porto,
Moimenta da Serra, Gouveia.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas, desde que em sociedades por
quotas não fique na situação de único sócio.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que visem a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001542330

GUARDA

BEIRANOX � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
E PUBLICIDADE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1956;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030122.

Certifico que Fábio Ricardo Alves da Cruz constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BEIRANOX � Equipamentos
Hoteleiros e Publicidade, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na
Estrada Nacional n.º 16, bloco B-2, concelho da Guarda, e durará
por tempo indeterminado, a contar desta data.

2 � Por deliberação do sócio, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: comércio de equipamentos para a in-
dústria hoteleira e assistência técnica; agência e comércio de publi-
cidade e artes gráficas.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, sendo representado por uma única quota com o valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao único sócio, Fábio Ricardo Alves da
Cruz.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada pelo sócio, até ao montante de 10 vezes
o valor do capital social.
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ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de suprimento
desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas e as correspectivas divisões são livremente
permitidas enquanto a sociedade se mantiver unipessoal.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta ao único sócio, Fábio Ricardo Alves da Cruz,
sendo bastante a sua assinatura quer nos serviços de mero expedien-
te e nos actos de constituição de simples mandato judicial, quer nos
outros actos que envolverem responsabilidade para a sociedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado pelo
único sócio, e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

O sócio e gerente fica desde já autorizado a movimentar o mon-
tante do depósito relativo ao capital social.

ARTIGO 11.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre
o sócio e a sociedade, desde que prossigam o objecto da sociedade.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678860

CORTELHA DA BURRA � RESTAURANTE E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1955;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030121.

Certifico que entre Manuel Bento Lourenço e Susana Paula de
Melo Aires Borges foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cortelha da Burra � Restauran-
te e Bar, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Medrôa, freguesia de
Mizarela, concelho da Guarda.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
destacada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de indús-
tria de restauração, bar e afins turísticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 3000 euros, do sócio Manuel Bento
Lourenço; e

b) Uma de 2000 euros, da sócia Susana Paula de Melo Aires Bor-
ges.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de 50 000 euros, conforme condições a fixar em as-
sembleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, será exercida por um gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � É desde já designado gerente o sócio Manuel Bento Louren-

ço.
ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão, total ou parcial, de quotas e a sua divisão é livre entre
os sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da soci-
edade, que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678851

MOTOMANIA � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1953;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação 1/20030116.

Certifico que entre João Carlos de Andrade Salgueiro, Maria de
Jesus de Andrade Bernardo, José Carlos Afonso da Fonseca e Carlos
Manuel Alves Dinis Figueiredo foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Motomania � Reparação e
Comércio de Motos, L.da, e tem a sua sede no Bairro de São Domin-
gos, freguesia de São Miguel da Guarda, concelho da Guarda.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto reparação e comércio de motos e
acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de quatro quotas iguais, no valor nominal de 1250
euros cada uma, ficando a pertencer uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de 50 000 euros, conforme condições a fixar em as-
sembleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, será exercida por todos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas e a sua divisão é livre entre
os sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da soci-
edade, que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678789

CLÍNICA DENTÁRIA � DR.A SÓNIA AMARELO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1951;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030113.

Certifico que Sónia Cristina Soares Amarelo Fernandes constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dentária � Dr.ª Sónia Ama-
relo, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Martinho de Men-
donça, lote 91, Bairro do Pinheiro, 6300-583 Guarda, freguesia da
São Vicente, concelho da Guarda.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de medicina dentária.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado por uma quota do mesmo valor da
única sócia, Sónia Cristina Soares Amarelo Fernandes.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica a pertencer à
sócia única, que desde já fica nomeada gerente, que por si só obriga
a sociedade.

5.º

A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos
com a sócia única, desde que esses negócios sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, fixando-
-se o seu montante global no décuplo do montante correspondente
ao capital social.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamento com-
plementar de empresas.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678754

AREDE NUNES & VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1952;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030115.

Certifico que entre José Carlos Antunes Arede, Carlos Jorge An-
tunes Arede, Óscar Manuel Gonçalves da Cunha Velho e Abel Nunes
Lameiro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Arede, Nunes & Velho, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Comandante Salvador Nascimento, 20, freguesia
da Sé, concelho da Guarda.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou concelho limítrofe e criar sucursais, delegações ou
qualquer outra forma de representação, em qualquer ponto do terri-
tório nacional ou estrangeiro, e adquirir participações sociais em
sociedades mesmo com objecto social diferente do seu.

2.º

A sociedade tem por objecto aluguer de máquinas e equipamentos
de escritório, incluindo computadores.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por quatro quotas no valor nominal de 1250
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Carlos Antunes
Arede, Carlos Jorge Antunes Arede, Óscar Manuel Gonçalves da
Cunha Velho e Abel Nunes Lameiro.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao valor de 50 000 euros, desde que deliberado por unanimi-
dade, e os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade quando
ela destes careça.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelos sócios José Carlos
Antunes Arede, Carlos Jorge Antunes Arede e Óscar Manuel Gon-
çalves da Cunha Velho, com a remuneração que vier a ser deliberada
em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, quando feita a estra-
nhos depende do prévio consentimento da sociedade, que se reserva
o direito de preferência, direito que, em segundo lugar, pertence aos
sócios se ela não o exercer.

6.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

Conferida, está conforme.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678762

HENRIQUE AQUINO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1954;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030117.

Certifico que Henrique Soares de Aquino constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Henrique Aquino � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, 7,
2.º, freguesia da Sé, concelho da Guarda.

3 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu resisto definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678797

SANI GUARDA � MEDICINA OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1957;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030122.

Certifico que entre Raul Gil Saraiva e Silvino Ferreira da Silva foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sani Guarda � Medicina Ocupa-
cional, L.da, com sede nesta cidade da Guarda, à Rua do Duque de
Bragança, 7, 2.º, direito, freguesia da Guarda (Sé), e durará por tem-
po indeterminado, a contar desta data.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transfe-
rência ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: prestação serviços de medicina ocupa-
cional.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado dinheiro,
sendo representado por duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios, Raul Gil Saraiva
e Silvino Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento, precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que
assumam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e des-
cendentes. Desde que feitas a estranhos, só serão eficazes para com
a sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não qui-
ser exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse
direito na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a quota a ceder
será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.

5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão de quatro em quatro meses, vencendo-se a
primeira na data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta a ambos os sócios, sendo bastante a assina-
tura de qualquer um deles nos serviços de mero expediente e nos
actos de constituição de simples mandato judicial; os outros actos
que envolverem responsabilidade para a sociedade só a vincularão
quando assinados em conjunto pelos dois gerentes.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral, e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, com-
petência para determinados negócios ou espécie de negócio.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários
ou procuradores da sociedade para a prática de determinados ac-
tos ou categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a
contar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que
a permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais. Pos-
teriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas, em
vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou
a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do artigo
237.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes es-
colher, de entre si, um elemento que a todos represente enquanto
se mantiver indivisa a quota.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os
sócios que no tempo o forem, os quais procederão à liquidação e
partilha dos haveres sociais conforme melhor entenderem.
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ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não
prescrever formalidades especiais.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678878

SEIA

PINTO & PARDAL � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 926; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/030122.

Certifico que entre José Luís Casegas Pardal Duarte, casado com
Maria da Luz Costa Gouveia Duarte na comunhão de adquiridos, e
António Miguel Pais Pinto, solteiro, maior, foi constituída uma
sociedade por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto & Pardal � Electricidade,
L.da, e tem a sua sede no Bairro da Pedreira, lote 3, 1.º, direito, nesta
cidade, freguesia e concelho de Seia.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas agências, filiais ou outras formas de
representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a instalação eléctrica.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral, ficará a
cargo de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre apenas entre sócios.
A cessão de quotas nos restantes casos depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, no caso de
cessão a título oneroso, ficando já autorizada a sua divisão.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 150 000 euros, desde que deliberado por unani-
midade dos sócios que representem a totalidade do capital social.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado no Finibanco, S. A., agência de
São Romão, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, bem como outras despesas com a instalação da mesma.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Alda Maria Oliveira
Gonçalves. 2000539149

LEIRIA
ALVAIÁZERE

QUINTA ARTUR PEDROSA, ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
EQUESTRE E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 331;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/31012003.

Certifico que entre Artur Gonçalves Pedrosa, divorciado, e Gene-
rosa Gonçalves Ferreira, solteira, maior, residentes em Vale da Ave-
leira, Pussos, Alvaiázere, foi constituída a sociedade com a denomi-
nação em epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes dos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta Artur Pedrosa, Animação
Turística, Equestre e Lazer, L.da, e tem a sua sede na Quinta Artur
Pedrosa, Loteamento Gamanhos, freguesia e concelho de Alvaiázere.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho li-
mítrofe, bem como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir
sucursais e outras formas de representação social, dentro do territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: animação turística; centros eques-
tres e hipódromos destinados à prática de equitação desportiva e de
lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 12 500
euros e está dividido em duas quotas: uma de 11 875 euros, do sócio
Artur Gonçalves Pedrosa, e uma de 625 euros, da sócia Generosa
Gonçalves Pedrosa.

ARTIGO 4.º

1 � A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a estra-
nhos depende do consentimento escrito da sociedade, gozando à
sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, do di-
reito de preferência.

2 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Desde que o delibere e o titular da quota dê a sua anuência;
b) Falência, insolvência, dissolução ou interdição do seu titular;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma su-

jeita a apreensão judicial, salvo se contra estas diligências for dedu-
zida oposição procedente;

d) Cessão da quota sem o prévio consentimento escrito da soci-
edade.

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.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Artur Gonçalves
Pedrosa.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
4 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade

em fianças, letras de favor, abonações e, em geral, a todos os actos
estranhos aos negócios sociais.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2001442432

PENICHE

TRANSPORTES JOBALEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1163;
identificação de pessoa colectiva n.º 505710455; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030127.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sua sede para
Centro Comercial São José, loja 8, Atouguia da Baleia, Peniche.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000190735

COELHOS � CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 691; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503001287; averbamento n.º 1 à
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inscrição n.º 16 e inscrição n.º 20; números e data das apresentações:
8 e 9/030120.

Certifico que Pedro Nuno Marques dos Santos e José António
Leitão da Silva renunciaram à gerência da sociedade em epígrafe em
29 de Agosto de 2002 e foi alterado o pacto quanto aos artigos 3.º
e 5.º, os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5237
euros e 37 cêntimos e está dividido em três quotas iguais, de 1745
euros e 79 cêntimos cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António José Rosado Pelerito, Nuno Pedro da Mata e João
Manuel Silva Santos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura de dois gerentes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, ficou depo-
sitado na respectiva pasta.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001029357

COELHOS � CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 691; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503001287; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 5/030120.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quan-
to ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5237
euros e 37 cêntimos e está dividido em três quotas iguais, de 1745
euros e 79 cêntimos cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Pedro Nuno Marques dos Santos, José António Leitão da Silva
e António José Rosado Pelerito.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua nova redacção, ficou depo-
sitado na respectiva pasta.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2001029403

LISBOA
ALENQUER

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO FENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2072/
021017; identificação de pessoa colectiva (provisório) n.º 505506955;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021017.

Certifico que em 11 de Setembro de 2002, entre Maria Eugénia
Moura Júlio Monteiro, viúva, Paulo Júlio Alves Monteiro, casado
com Maria do Rosário Bebiano e Moura da Costa Pinheiro Alves
Monteiro na comunhão de adquiridos, José António Júlio Alves
Monteiro, casado com Maria Manuela Blanc da Guerra de Sampaio
Fernandes Alves Monteiro na comunhão de adquiridos, e Pedro de
Moura Júlio Alves Monteiro, solteiro, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes arti-
gos:

ARTIGO 1.º

1 � Sob a forma de sociedade comercial por quotas, é constituída
uma sociedade civil que adopta a firma Sociedade Agrícola Quinta
do Feno, L.da

2 � A sede é instalada na Quinta do Feno, freguesia de Aldeia
Galega de Merceana, concelho de Alenquer, sem prejuízo de a ge-
rência a poder deslocar dentro ou para qualquer concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Pedro de Moura Júlio Alves
Monteiro; outras duas no valor nominal de 1250 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Júlio Alves Monteiro
e José António Júlio Alves Monteiro, e uma outra no valor nominal
de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Eugénia Moura Júlio
Monteiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras empresas, ain-
da que com objecto diferente do seu, ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios. Nos casos de cessão one-
rosa de quotas a favor de estranhos, carece do consentimento da
sociedade e dos sócios não cedentes, aos quais fica reservado o direi-
to de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a inter-
venção de um gerente.

2 � A gerência poderá ou não ser remunerada, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

3 � Dentro dos limites da lei e deste contrato, qualquer um dos
gerentes tem os mais amplos poderes de gestão e representação da
sociedade e ainda, em especial, para por si só representar a socieda-
de em juízo e fora dele, activa e passivamente, confessando, desis-
tindo ou transigindo em qualquer pleito judicial.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, adquiri-las ou
fazê-las adquirir nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota vier a ser penhorada, arrestada ou por qual-

quer forma deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) No caso de falência ou insolvência do sócio;
d) Quando um sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou

tenha prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interes-
ses;

e) Quando as quotas sejam transmitidas ou sobre elas seja consti-
tuído direito de usufruto com violação do disposto no artigo 5.º;

f) Quando um sócio não desempenhar com diligência, no interes-
se da sociedade, as funções que lhe foram confiadas;

g) Em caso de partilha em acção de divórcio ou separação judici-
al de pessoas e bens, se a quota for adjudicada a cônjuge que não seja
sócio; e

h) Quando, por falecimento de um sócio, a totalidade representa-
tiva do restante capital, excluído o do sócio falecido, não consentir
na transmissão de quota a favor dos seus sucessores.

2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitem tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos gerentes
por meio de carta registada, expedida com, pelo menos, 16 dias de
antecedência, salvo nos casos em que a lei estabeleça outras forma-
lidades.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191313

NELSON BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1772/
010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505479362; data de
entrega de documentos: 030117.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

17 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000191312

VENTOJARDINS � JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2093/
021227; identificação de pessoa colectiva P 505831155; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/021227.

Certifico que em 13 de Dezembro de 2002, entre Vítor Manuel
Correia Pinheiro, casado com Gertrudes Domingos Antunes Jorge
Pinheiro na comunhão de adquiridos, e Celso Manuel Antunes Pi-
nheiro, casado com Maria Fernanda Cardoso Abelho Pinheiro na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VENTOJARDINS � Jardinagem, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Quintal, 3, em Penafirme da Ventosa,
freguesia de Ventosa, concelho de Alenquer.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação da sociedade,
em qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em jardinagem, limpezas, flori-
cultura, prestações de serviços com máquinas industriais, compra e
venda de materiais de construção, comércio de flores e afins, trans-
portes de mercadorias, nacionais e internacionais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social subscrito é de 50 000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, cada uma no valor nominal de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

2 � Ambos os sócios realizaram apenas 15 000 euros das respec-
tivas quotas, devendo o restante ser realizado no prazo de dois anos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes, e ao não sócio Roberto Lúcio Montei-
ro dos Santos, casado, residente na Rua de Manuel Arriaga, 32, 1.º,
direito, em Torres Vedras, que possui capacidade profissional para a
actividades de transportes de mercadorias, nacionais e internacio-
nais.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo uma sempre a do
gerente Roberto Lúcio Monteiro dos Santos para os actos e contra-
tos que respeitem à actividade de transportes de mercadorias, naci-
onais e internacionais.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, a aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis
ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000191311

MENAPEÇAS � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2092/
021220; identificação de pessoa colectiva n.º 501490000; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 1/021220.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato tradu-
zida na nova redacção do corpo do artigo 1.º, que fica sendo a se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma MENAPEÇAS � Comér-
cio e Importação de Peças e Acessórios para Automóveis e Cami-
ões, L.da, e tem a sua sede no Edifício Menapeças, Quinta da Men-
danha, lote 2, freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sonsa. 1000191310

CASQUEIRA CARNES � DESMANCHE DE CARNES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2102/
030116; identificação de pessoa colectiva n.º 506309827 (provisó-
rio); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030116.

Certifico que em 28 de Outubro de 2002, pelo único sócio, Fran-
cisco Trindade Casqueira, casado com Sónia Maria dos Santos
Casqueira na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade unipes-
soal por quotas.

2 � A sociedade adopta a denominação de Casqueira Carnes �
Desmanche de Carnes, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade terá a sua sede em Casal da Cabreira, freguesia
de Santo Estêvão, concelho de Alenquer.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para um concelho limítrofe e poderá criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, em
Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto o desmanche de carnes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 84 � 9 de Abril de 2003 7779

2 � Por decisão de sócia única, a sociedade pode, nos termos da
lei, constituir ou participar na constituição de novas sociedades,
subscrever, adquirir, alienar, onerar ou, por qualquer forma, partici-
par, em parte ou na sua totalidade, do capital social de outras soci-
edades, independentemente da sua natureza ou forma legal, com
objecto idêntico ou diferente do seu, bem como em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital da sociedade é de 5000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e é totalmente subscrito pela sócio único, Cláudio
Francisco Trindade Casqueira, e correspondente a uma quota com o
valor nominal de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

1 � A sócia única poderá realizar prestações suplementares de
capital até ao montante máximo global de 450 000 euros.

2 � A sócia única poderá fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer, sob as condições que forem estabelecidas por deci-
são da sócia única.

CAPÍTULO III

Decisões do sócio único e gerência

ARTIGO 7.º

Decisões do sócio único

1 � O sócio único exercerá as competências das assembleias ge-
rais das sociedades por quotas, cabendo-lhe decidir sobre todas as
matérias que, por lei imperativa ou supletiva, a estas sejam atribuí-
das.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, o sócio único
poderá fazer-se representar por quem entender, devendo a represen-
tação ser acreditada por meio de simples escrito particular.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
Cláudio Francisco Trindade Casqueira, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 9.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei portuguesa.

ARTIGO 10.º

Dividendos

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Celebração de contratos com a sociedade

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 270.º-F do
Código das Sociedades Comerciais, é autorizada a celebração, entre
o sócio único e a sociedade, de todos os contratos, incluindo contra-
tos de suprimento, que venham a revelar-se necessários ou conveni-
entes para a prossecução do objecto social.

ARTIGO 12.º

Início de actividade

Sem prejuízo do disposto na lei acerca dos actos e contratos ce-
lebrados em nome da sociedade antes da respectiva inscrição no
registo comercial, a sociedade dará início às suas actividades na data
da presente escritura pública de constituição.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191309

MARTINS INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1973/
029325; identificação de pessoa colectiva n.º 505695049; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/030113.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
e subscrita pelos actuais accionistas na proporção das participações
por cada um deles detidas mediante a emissão de 980 000 novas
acções de 5 euros cada uma e dada nova redacção ao n.º 1 do artigo
3.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
4 950 000 euros, correspondente a 990 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta da sociedade.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191308

I. R. E. T. � INFORMÁTICA, REDES ESTRUTURADAS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1746/
010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505405075; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030117.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerentes por
parte de Carina Diana Martins Ferreira, com efeitos reportados a
21 de Janeiro de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191307

XECONXIRA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1303/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504112473; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/021202.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizada em dinhei-
ro, subscrita pelo sócio Luís Miguel da Silva Viana, solteiro, com a
quantia de 2992 euros e 79 cêntimos, e pelo sócio Paulo Alexandre
da Silva Viana, solteiro, com a quantia de 1995 euros e 19 cênti-
mos, e dada nova redacção aos artigos 3.º e 4.º, que fica sendo a
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 14 963
euros e 94 cêntimos, dividido em duas quotas: uma de 10 973 euros
e 56 cêntimos, pertencente ao sócio Luís Miguel da Silva Viana, e
outra de 3990 euros e 38 cêntimos, pertencente ao sócio Paulo
Alexandre da Silva Viana.
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4.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos
os sócios, que desde já são nomeados gerentes, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000190709

MÓVEIS S. MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 804/
921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502851155; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/021211.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento realizada em dinhei-
ro, subscrita pela nova sócia Sara Filipe dos Santos de Matos, com
uma quota de 100 euros, pela nova sócia Sandra Maria Rocha de
Matos, divorciada, com uma quota de 100 euros, e dada nova redac-
ção aos artigos 1.º e 3.º, que passa a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Móveis S. Matos, L.da, e
tem a sua sede na Quinta do Mendanha, lote 3, na vila e freguesia
do Carregado, concelho de Alenquer.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5200
euros e corresponde à soma de três quotas dos sócios, do seguinte
modo: Carlos Alberto dos Santos de Matos, uma quota de 5000 eu-
ros, e Sara Filipe dos Santos de Matos e Sandra Maria Rocha de
Matos, cada uma delas uma quota de 100 euros.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000190710

COBELBETÃO � FABRICO DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1612/
000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505087308; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/021216.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte

do ex-sócio Abel de Jesus da Costa Borges, por renúncia, em 24 de
Outubro de 2002;

2.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na
nova redacção do corpo do artigo 3.º e do corpo do artigo 4.º, que
fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José do
Carmo Costa e NOVISADES � Investimentos Imobiliários e Turís-
ticos, L.da

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José do
Carmo Costa, já nomeado gerente.

2 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000190719

CONSULTALVO � CONSULTORIA, REPRESENTAÇÃO
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2091/
021211; identificação de pessoa colectiva P 506324940; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/021211.

Certifico que em 9 de Dezembro de 2002, entre José Albino Amaral
Leonardo e Maria da Graça Teixeira Fernandes Figueira, casados entre
si na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígra-
fe, que fica a reger-se pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de CONSULTALVO � Consul-
toria, Representação Equipamentos Industriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Infantil, lote 35-A,
Casais Novos, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, comercialização
e representação de equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio José Albino Amaral Leo-
nardo, e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria da Graça Teixeira Fernandes Figueira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me 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 nomeado gerente o sócio José Albino Amaral
Leonardo.

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital 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 direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
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actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000191162

ESMARSI � ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1837/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505642476; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 9 e 10/021211.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte

de Mário Santos Teira, solteiro, em 27 de Novembro de 2002, por
renúncia;

2.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na
nova redacção do corpo do artigo 3.º, de que resulta:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 4500 euros e outra do valor nominal de 500 euros, ambas per-
tencentes à sócia Sílvia Maria Ramalho Borralho.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta da sociedade.

30 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000191167

JINLIU � LOJA DE CONVENIÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2084/
021204; identificação de pessoa colectiva P 506378268; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/021204.

Certifico que em 4 de Dezembro de 2002, entre Jin Wuhe e Liu
Guo�e, casados entre si na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de JINLIU � Loja de Conveni-
ência, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vaz Monteiro, Edifício
Tectriz, rés-do-chão, letra C, loja, Carregado, freguesia do Carrega-
do, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de loja de conve-
niência. Compra e venda de: roupas e outros artigos têxteis, malas,
vidros, loiças, porcelanas, ferramentas, plásticos, bijutarias, utilida-
des, brindes, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, produtos de
limpeza e outros artigos de decoração e de uso pessoal. Importação,
exportação e representações comerciais dos produtos e artigos atrás
mencionados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, se defere ao sócio não cedente.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital 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 direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000191171

HORIZONTE BRASILEIRO � BAR-RESTAURANTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2087/
021209; identificação de pessoa colectiva P 506401952; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/021209.

Certifico que em 6 de Dezembro da 2002, por Carlos António
Rodrigues, divorciado, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Horizonte Brasileiro � Bar-
-Restaurante, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Carregado, na Rua de Nuno
Tristão, lote 18, 4.º, direito, freguesia do Carregado, concelho de
Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em snack-bar, bar, restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
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ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000191180

AMADORA

L. DO COUTO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5314;
identificação de pessoa colectiva n.º 501691081; data do depósito:
200300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096344

CARLOS LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1634;
identificação de pessoa colectiva n.º 500437572; data do depósito:
150300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096343

IMOPATRIUS � GESTÃO, PROMOÇÃO E
CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 974937363; data do depósito:
140300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096342

M. M. VAQUINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5874
identificação de pessoa colectiva n.º 501943862; data do depósito:
130300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096341

MEPHA � INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
E FABRICAÇÃO FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9425;
identificação de pessoa colectiva n.º 502919639; data do depósito:
100300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096339

GELEIRA � ALIMENTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6856;
identificação de pessoa colectiva n.º 502397977; data do depósito:
090300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096338

PAVITEL � SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4449;
identificação de pessoa colectiva n.º 500798486; data do depósito:
060300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096336

SEGERSI � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8225;
identificação de pessoa colectiva n.º 502975989; data do depósito:
020300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096335

RODRIGUES ALMEIDA & ISIDORO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1058;
identificação de pessoa colectiva n.º 500950679; data do depósito:
220999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096333

VIEIRA & VIEIRA � FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4332;
identificação de pessoa colectiva n.º 501053441; data do depósito:
220999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096332
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GUERREIROS & DELFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4059;
identificação de pessoa colectiva n.º 501061207; data do depósito:
220999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096331

A PETISQUEIRA DO BAIRRO NOVO, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4706;
identificação de pessoa colectiva n.º 501415726; data do depósito:
220999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096329

MERCEARIA ABASTECEDORA DO BAIRRO TACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 565;
identificação de pessoa colectiva n.º 501343709; data do depósito:
220999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096326

ESCRISOL � ESCRITAS DE SOCIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5841;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925406; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096324

TRIFÁSICA � ELECTRICIDADE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4868;
identificação de pessoa colectiva n.º 500816867; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096321

ONIVIDE � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 471;
identificação de pessoa colectiva n.º 503943088; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096318

CIAL � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5193;
identificação de pessoa colectiva n.º 501646485; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096316

BASTOS & BASTOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985301; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096312

EXTERTRADING � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7441;
identificação de pessoa colectiva n.º 502658983; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096310

GARAGEM AUTOMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2743;
identificação de pessoa colectiva n.º 500356408; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096308

AUTO HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 595;
identificação de pessoa colectiva n.º 500035229; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096306
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STAND ALBERTINO & SILVA � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4638;
identificação de pessoa colectiva n.º 501388451; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096304

PARAÍSO CHAVES FECHADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6709;
identificação de pessoa colectiva n.º 502326239; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096301

R. C. R. � MERCEARIA E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7214;
identificação de pessoa colectiva n.º 502547472; data do depósito:
200999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096299

MEYER � CONSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA
A IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9599;
identificação de pessoa colectiva n.º 503072150; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096298

OFICINA DE MOLAS PARA AUTOS
DE PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 306;
identificação de pessoa colectiva n.º 500205817; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096297

SARITA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9016;
identificação de pessoa colectiva n.º 503287261; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096295

LABORAUTO � ELECTRICIDADE AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9675;
identificação de pessoa colectiva n.º 503572950; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096292

FLOR � CRISELE ARTE FLORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9764;
identificação de pessoa colectiva n.º 503614041; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096286

BRASCAR, COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8594;
identificação de pessoa colectiva n.º 503126721; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096282

ECOMIRA � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503403717; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096280

U. M. M. � UNIÃO METALO MECÂNICA. S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 500686122; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096279
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IRMÃOS TIMÓTEOS, EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8227;
identificação de pessoa colectiva n.º 502599839; data do depósito:
170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Meneses.
3000096275

CASCAIS

SACRAL � SOCIEDADE ADMINISTRAÇÃO COMPRA
REVENDA ALUGUER PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3548-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501437754; número e
data da apresentação: 2924/280601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

6 de Janeiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000096203

OS PUTOS CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 220-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504027700.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano de 1998.

4 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096200

AUTOPEÇAS EUROPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 049-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504485415.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

4 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096198

AUTO REPARADORA POPULAR DO CACÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2171-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500693927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

4 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096196

PARRACHO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 096-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503728675.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eli-
sabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096193

J. F. BASTOS & FILHOS � GABINETE TÉCNICO
CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6913-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502687916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eli-
sabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096191

MÁRMORES GANHÕES & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6390-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502546140.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eli-
sabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096190

BARREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7599-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502867639.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eli-
sabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096188

TALHO PEREIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4786-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501938524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eli-
sabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000096169

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ENTERWEB � SERVIÇOS DE INTERNET E MARKETING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 478/20011010; identificação de pessoa colectiva
n.º 505792958; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20011010.
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Certifico que Maria Filomena Pires Pereira constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENTERWEB � Serviços de
Internet e Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Jorge Bar-
radas, 41, 3.º, frente, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
das tecnologias de informação, serviços de publicidade e marketing,
designadamente criação, exploração de páginas na Internet e cria-
ção de conteúdos informáticos, consultadoria nas áreas de progra-
mação e Internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, fican-
do desde já nomeada gerente a sócia.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000191205

ACADEMIA GLOBAL � SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9526/001109; identificação de pessoa colectiva n.º 504979760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 20 e 21/20020208.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da administradora Cidália Marília Matos

Morgado, por ter renunciado em 8 de Novembro de 2001.
Mais certifico a nomeação de um administrador, por coopta-

ção, por deliberação de 8 de Novembro de 2001, Euclides Higino
Gonçalves Sousa, Rua de Carlos Paião, 18, Vila Fria, Porto Sal-
vo, Oeiras.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000191138

EPROMINFO � COMPONENTES INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 477/20011010; identificação de pessoa colectiva
n.º 505769476; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011010.

Certifico que Graça Maria da Silva Seabra Alves constituiu a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EPROMINFO � Componentes
Informáticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Embaixador Teixeira
de Sampaio, 4, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção de material e componentes informáticos. Prestação de serviços
informáticos e assistência técnica. Comércio, importação e expor-
tação de material e equipamentos de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000191130

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GLOBAL PISO � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 677; identificação de pessoa colectiva n.º 505211050; núme-
ro e data da inscrição: 1414/020402.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000191158

FRAZÃO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 719; identificação de pessoa colectiva n.º 500485666; núme-
ro e data da inscrição: 1120/020322.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000191154
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J. D. CORREIA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 041; identificação de pessoa colectiva n.º 500364591; núme-
ro e data da inscrição: 1322/020401.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998, 1999
e 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000191152

GARAGEM CENTRAL DE SANTA BÁRBARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 327; identificação de pessoa colectiva n.º 500124396; núme-
ros e data das inscrições: 1428, 1429 e 1430/020403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000191150

GARAGEM AUTO RIBEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 184; identificação de pessoa colectiva n.º 500124167; núme-
ros e data das inscrições: 1425, 1426 e 1427/020403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000191147

INTERTRANS � TRÂNSITOS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 737; identificação de pessoa colectiva n.º 500363129; núme-
ro e data da inscrição: 1393/020402.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000191143

N-SOLUTIONS � DESIGN E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 949/20011228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505621738; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 295/
20011228.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma N-Solutions � Design e Ima-
gem, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Arantes e
Oliveira, 26, 7.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia do Alto do Pina.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação social.

2.º

A sociedade tem por objecto: projectos de arquitectura, stands em
feiras, design gráfico e web, publicação de impressos e brochuras

publicitárias, imagem digital, DVD e vídeo, publicidade, criação de
anúncios e sua colocação nos vários meios de comunicação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2000 eu-
ros, pertencente ao sócio Virgílio da Silva Neves, e três quotas de
1000 euros cada uma, pertencentes uma à sócia Maria Judite Pinho
de Oliveira e Neves, outra ao sócio Pedro José Pinho de Oliveira e
Neves e uma à sócia Ana Filipa Pinho de Oliveira e Neves.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante do dobro do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em assem-
bleia geral, ficando, desde já, nomeada gerente a sócia Maria Judite
Pinho de Oliveira e Neves.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferên-
cia.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por meio de cartas registadas ou protocola-
das, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096270

INTURIMO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 889/880706; identificação de pessoa colectiva
n.º 502019255; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
26/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o ano

2001, por deliberação de 20 de Março de 2001.
Conselho de administração:
Presidente: Petruz Theodorus Maria Meershock.
Vogais: Marjatta Meershock, Sandra Elisa Meershoek, Brogatan,

24, Värnamo, Suécia.
Fiscal único: Oliveira Reis & Associados, SROC.
Suplente: José Barata Fernandes, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096268

LAVANDARIAS LAVAJETO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 939/20011221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505911833; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 112/
20011221.
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Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandarias Lavajeto � Socie-
dade Unipessoal, L.da, com sede na Estrada A da Maia, 3-C, fregue-
sia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de lavandaria, tinturaria
e limpeza a seco.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota desse valor nominal, pertencen-
te ao sócio, Carlos Manuel Rodrigues Bernardes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade será exercida por
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio, Carlos Manuel Ro-
drigues Bernardes.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
4 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096266

LEADERSHIP � CONSULTORIA EM GESTÃO
E TECNOLOGIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 505/20010730; identificação de pessoa colectiva
n.º 505355108; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 99/
20011221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do revisor oficial de contas para o triénio com início

em 21 de Dezembro de 2001.
Matos Soares & Vaz, SROC, Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão,

B, Miraflores, Algés.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 3000096265

JOÃO ASSIS PACHECO � MEDICINA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 938/011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505864410;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 93/20011221.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma João Assis Pacheco � Medicina
Geral, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Poiais de São Bento, 95, 2.º,
freguesia de Santa Catarina, em Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de

4000 euros, pertencente ao sócio João Fernando Colaço de Assis
Pacheco, e outra de 1000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria
Simões Cardeira de Assis Pacheco.

ARTIGO 4.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade dentro dos limi-
tes e nas condições de juro e reembolso determinadas em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

Cessão e amortização de quotas

1 � A aquisição e a amortização de quotas pela sociedade é per-
mitida nos termos fixados no presente contrato.

2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
porém, dar origem à criação de uma ou mais quotas destinadas a serem
alienadas a um ou alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, ou de parte de quotas, entre sócios é
livre.

2 � Carece de consentimento da sociedade a cessão de quotas a
estranhos e a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo,
gozam de direito de preferência.

3 � Se dois ou mais sócios quiserem usar desse direito, ajustarão
entre si o modo de divisão da quota oferecida à opção deles; na falta
de acordo, será a quota dividida na proporção do valor das quotas
dos sócios interessados na sua aquisição.

4 � Constitui fundamento de amortização compulsiva a cessão
de quotas efectuada com violação do disposto no presente artigo,
sendo a contrapartida da amortização igual ao valor nominal da quota,
salvo acordo com o interessado noutro sentido.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos se-
guintes casos:

a) Se não quiserem continuar na sociedade e assim o declararem à
gerência mediante carta registada, com aviso de recepção; se as quo-
tas forem objecto de penhora, arrolamento, arresto ou qualquer outra
forma de apreensão judicial;

b) Se, em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens,
a quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.

2 � A amortização da quota será decidida no prazo de 90 dias a
contar da comunicação ou conhecimento do facto que lhe der ori-
gem.

3 � A contrapartida da amortização e o respectivo pagamento
serão:

a) No caso da alínea a) do n.º 1, pelo valor que a ela correspon-
der em função do último balanço aprovado e o pagamento efectua-
do em duas prestações semestrais consecutivas, sendo a primeira 30
dias após a deliberação, salvo acordo diverso com o interessado;

b) Nos restantes casos, pelo valor nominal da quota, e o paga-
mento efectuado em duas prestações mensais, sendo a primeira 30
dias após a deliberação.

ARTIGO 8.º

Interdição ou morte de sócio

1 � A sociedade não se dissolve por interdição ou morte de qual-
quer dos sócios, continuando com o representante do interdito e com
os respectivos herdeiros do sócio falecido, que deverão designar um,
de entre eles, que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

2 � A sociedade fica, porém, com o direito de amortizar a quota
do sócio falecido ou interdito, dentro dos três meses seguintes ao
conhecimento da morte ou interdição, pelo valor que a ele corres-
ponder em função do último balanço aprovado, e o pagamento será
efectuado nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade pertence a um ou mais gerentes,
sócios ou não, a eleger em assembleia geral, a qual decidirá se o res-
pectivo cargo é ou não remunerado.
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2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência fica autorizada a:
a) Adquirir, locar, vender, hipotecar ou por qualquer forma alie-

nar ou obrigar bens e direitos sobre móveis ainda que sujeitos a re-
gisto ou imóveis;

b) Adquirir, alienar ou obrigar, por qualquer forma, títulos de crédi-
to e outros bens mobiliários, nomeadamente acções e partes so-
ciais.

4 � Fica rigorosamente vedado à gerência, ou a quem a represen-
te, obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos ao seu objec-
to, designadamente em letras de favor, fianças ou abonações, sob
pena de incorrer em responsabilidade pessoal e solidária pelos preju-
ízos que decorram da infracção a esta norma.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral reunir-se-á sempre que convocada pela
gerência, e nos demais casos previstos pela lei, sob a presidência do
mais velho dos sócios presentes.

2 � A convocação das assembleias gerais deverá ser feita por
carta registada, com aviso de recepção, expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

3 � Na assembleia geral, os sócios poder-se-ão fazer representar
por qualquer pessoa, bastando, para o efeito, uma simples carta na
qual especifiquem os poderes de representação.

Gerente: João Fernando Colaço de Assis Pacheco.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096264

GESTIMÉDIA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 927/20011219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505783223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 171/
20011219.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte;

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de GESTIMÉDIA � Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Rua de São José, 183, 2.º, freguesia
de São José, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local do concelho ou de concelho limítrofe e
poderá promover a abertura e encerramento de delegações, filiais,
sucursais, agências ou de outra forma local de representação, no País
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros.
2 � Está representado por 20 000 acções com o valor nominal

de 5 euros cada uma.
3 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-

te convertíveis, ficando a cargo dos accionistas as despesas de con-
versão e serão incorporadas em títulos de 1, 100, 1000, 10 000,
20 000 ou 50 000 acções, conforme for deliberado pelo conselho
de administração.

4 � O conselho de administração fica autorizado a aumentar o
capital social, uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até ao
montante de 10 000 000 de euros.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital será atribuído aos accionistas direito de
preferência na subscrição das novas acções, na proporção das ac-

ções que já detêm, salvo se de outra forma for deliberado pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 6.º

Os accionistas têm direito de preferência na transmissão de ac-
ções nos seguintes termos:

a) O accionista que pretenda alienar acções de qualquer tipo de-
verá disso informar os restantes, indicando-lhes o preço ajustado com
o terceiro comprador, a identidade deste, os termos e condições de
pagamento, o número de acções envolvidas na venda e todas as
demais condições do negócio;

b) A comunicação referida na alínea a) será efectuada por carta
registada, com aviso de recepção, enviada para a morada da residên-
cia ou sede dos accionistas não alienantes com, pelo menos, 90 dias
de antecedência sobre a data da projectada venda;

c) Os accionistas assim notificados devem notificar o accionista
alienante do seu desejo de exercer o direito de preferência até 30
dias antes da projectada venda, através de carta registada, com aviso
de recepção, enviada ao accionista alienante;

d) No caso de mais de um accionista exercer o direito de prefe-
rência, serão as acções a alienar rateadas pelos accionistas preferen-
tes, de acordo com o número global de acções por estes detidas à
data do exercício do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral será presidida por uma mesa composta
por um presidente e um secretário, eleitos por votos representati-
vos da maioria do capital social.

2 � A assembleia geral será convocada por meio de cartas regista-
das, enviadas a todos os accionistas com, pelo menos, 21 dias de
antecedência se as acções representativas do capital forem todas no-
minativas; em caso contrário, a convocação será feita por publica-
ções, nos termos legais.

ARTIGO 8.º

O mandato dos órgãos sociais será de quatro anos, sem prejuízo
da reeleição de qualquer dos seus membros.

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade caberá a um conselho de admi-
nistração composto por um número ímpar mínimo de três membros
e máximo de cinco membros, eleitos pela assembleia geral por vo-
tos representativos da maioria do capital social.

2 � O presidente do conselho de administração será eleito pelo
conselho de administração de entre os seus membros.

3 � O conselho de administração terá os mais amplos poderes de
gestão e de administração da sociedade e poderá, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele e comprometer-
-se em árbitros;

b) Mandatar procuradores da sociedade;
c) Tomar e dar bens de arrendamento;
d) Adquirir e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis;
e) Assinar quaisquer contratos em nome da sociedade;
f) Movimentar as contas bancárias da sociedade, nos termos do

pacto social;
g) Deliberar sobre mudança de sede e aumentos de capital, bem

como sobre projectos de cisão, fusão e transformação da sociedade.
4 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez

todos os seis meses ou sempre que para tal seja convocado pelo seu
presidente ou por quaisquer dois dos seus membros.

5 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho de administração por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente do conselho de administração.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administradores,
do presidente do conselho de administração ou de um ou mais pro-
curadores designados nos termos do respectivo mandato.

ARTIGO 11.º

1 � Os administradores poderão ser dispensados da prestação da
caução, que poderá também ser substituída por apólice de seguro.

2 � No caso de a assembleia entender não dispensar os adminis-
tradores da prestação da caução, deverá esta ser prestada no valor
de 1 000 000$.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais
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de contas, ou a um conselho fiscal composto por três membros efec-
tivos e um suplente.

ARTIGO 13.º

A remuneração dos membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e da mesa da assembleia geral será fixada pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá, pelo menos, uma vez por ano, a
fim de apreciar a administração e fiscalização da sociedade e delibe-
rar sobre o relatório da gestão, as contas do exercício e a proposta
de aplicação de resultados.

2 � Os lucros do exercício, depois de apurado o valor destinado
à reserva legal, igual a 5% destes, terão o destino que for deliberado
pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Para todas as decisões para as quais a lei ou o contrato não exija
maioria qualificada será suficiente a aprovação pelas maiorias esta-
belecidas na lei.

ARTIGO 16.º

1 � O disposto no artigo 6.º não será, porém, aplicável sempre
que a transmissão de acções de qualquer tipo seja efectuada para
terceira entidade que seja accionista ou sócia maioritária do accio-
nista transmitente ou de que o accionista transmitente seja sócio ou
accionista maioritário.

2 � Se, por qualquer motivo, a terceira entidade para quem se
operar alguma das transmissões descritas no número anterior deixar
de ser accionista maioritário do accionista transmitente ou se este
deixar de ser accionista maioritário dessa terceira entidade, o accio-
nista transmitente deverá assegurar-se que, previamente à ocorrên-
cia de tal facto, as acções lhe sejam retransmitidas.

3 � Exclusivamente para os efeitos dos n.os 1 e 2 deste artigo, a
expressão «accionista maioritário» significa alguém que, em relação
a terceira sociedade, dispõe cumulativamente:

a) Da capacidade de fazer eleger mais de metade dos membros do
conselho de administração;

b) Da capacidade de controlar as actuações do conselho de admi-
nistração;

c) De mais de metade dos votos existentes na sociedade.

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se nos termos e condições fixados na lei,
sendo seus liquidatários os administradores em funções à data da dis-
solução.

ARTIGO 18.º

Para qualquer litígio entre a sociedade e os accionistas ou, nessa
qualidade, entre os accionistas será exclusivamente competente o
foro da comarca de Lisboa.

ARTIGO 19.º

Para fazer face às despesas com a aquisição de mobiliário e de
equipamento necessários à instalação dos serviços da sociedade, nos
termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do Código
das Sociedades Comerciais, fica desde já o conselho de administra-
ção autorizado a proceder ao levantamento da importância deposi-
tada em conta aberta em nome da sociedade no Banco Comercial
Português, S. A.

ARTIGO 20.º

Ficam desde já nomeados para os órgãos sociais os seguintes mem-
bros:

Assembleia geral:
Presidente: Manuel Correia Neves, solteiro, maior, residente na

Avenida de 5 de Outubro, 52, 6.º, esquerdo, Lisboa;
Secretária: Cláudia Cristina Martins Ribeiro Diogo, casada, resi-

dente na Rua de José Costa Pereira, lote 9, 4.º, direito, Lisboa.
Conselho de administração:
Presidente: Luís Teixeira Queirós, casado, residente na Rua de

Mário Chicó, 24, Lisboa;
Vogais: Maria Paula Reis e Silva de Oliveira Neves Queirós, casa-

da, residente na Rua de Mário Chicó, 24, Lisboa; Jorge Manuel Fon-
seca Ferreira, casado, residente na Azinhaga das Galhardas, 175, 3.º,
C, Lisboa; José Manuel Ferreira Simões de Oliveira, casado, residen-
te na Rua do Major Neutel de Abreu, 9, 5.º, C, Lisboa, e José Antó-
nio dos Santos Fernandes, divorciado, residente na Rua de Cláudio
Oliveira Bastos, 11, 2.º, Linda-a-Velha.

Conselho fiscal:
BDC � Barroso, Dias, Caseirão & Associados, inscrita na SROC

sob o n.º 29, identificação de pessoa colectiva n.º 501340467, com
sede na Avenida da República, 52, 9.º, 1050-96 Lisboa.

Suplente: V&MD Vítor Valente & Manuel Domingues, inscrita na
SROC sob o n.º 145, identificação de pessoa colectiva n.º 503847844,
com sede na Rua do Dr. José Henriques Vareda, 30, 2.º, direito, 2410-
-122 Leiria.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096262

IMPÉRIO DOS MIÚDOS � INFANTÁRIOS E JARDINS
DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 926/20011219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505441314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 133/
20011219.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Império dos Miúdos � Infantários e
Jardins de Infância, L.da, e tem a sua sede na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 187, 1.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação e exploração de
creches, infantários e jardins-de-infância.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais no ca-
pital de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, bem
como em sociedades de responsabilidade limitada ou reguladas por
lei especial.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio
Belchior da Silva Monteiro, e uma do valor nominal de 2500 euros,
pertencente à sócia Ana Alexandra da Silva Monteiro.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, total ou parcialmente, são livres entre os
sócios, mas a estranhos carecem do consentimento da sociedade, à
qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, fica
reservado o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições determinados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das as-
sembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com, pelo menos, de 15 dias de antecedência,
sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096260
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LIBERVIA � DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 867/20011129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502899964; inscrições n.os 9, 10 e 11; números e data das apre-
sentações: 29, 30 e 31/20011217.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º.
Sede: Avenida de D. Vasco da Gama. 16, freguesia de Santa Maria

de Belém, Lisboa.
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio

de 2000-2002, por deliberação de 20 de Dezembro de 2000.
Conselho de administração:
Presidente: Vítor Manuel Soares dos Santos, viúvo, Rua de Sarai-

va de Carvalho, 358, 7.º, Lisboa;
Vogais: Artur Jorge Marques dos Santos, solteiro, maior, Rua de

Saraiva de Carvalho, 358, 7.º, Lisboa, e José Domingos Marques dos
Santos, casado, Rua do Padre Francisco, 11, 9.º, Lisboa.

Conselho fiscal:
Presidente: Maria do Rosário Rego Gomes, solteira, maior, Ave-

nida do Restelo, 46, Lisboa;
Vogais: Vítor Oliveira e Hélia Félix (SROC), Rua de Ramalho

Ortigão, 17, 3.º, Lisboa, e Nuno Sousa Moniz, solteiro, maior, Ave-
nida do Restelo, 46, Lisboa.

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to aos artigos 4.º e 6.º

Reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro pelos accionistas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de D.
Vasco da Gama, 16, freguesia de Santa Maria de Belém.

2 � Por deliberação do conselho de administração, pode a soci-
edade transferir a sua sede para qualquer outro local do território
nacional, bem como abrir delegações ou quaisquer outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro, observadas
as formalidades legais aplicáveis.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e re-
alizado em dinheiro e em espécie, nos termos legais, é de 50 000
euros.

2 � O conselho de administração, com parecer favorável do
conselho fiscal, pode elevar o capital social até 498 797 euros e
90 cêntimos, nas condições e modalidades que entender conveni-
entes aos interesses sociais, respeitando os condicionalismos im-
postos por lei.

3 � Para além do limite referido no número anterior, o aumento
de capital depende da deliberação da assembleia geral, formada por
maioria representativa de, pelo menos, 75% do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por acções nominativas ou
ao portador, reciprocamente convertíveis, com o valor facial de 10
euros cada uma, em títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções.

2 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser apostas por chancelas ou reproduzidas por meios
mecânicos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 3000096259

JONUBEL � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 691/880608; identificação de pessoa colectiva n.º 502003243;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 122/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 500$, por reservas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes três quotas: uma de 2000
euros, do sócio João Avelino Araújo Martins; outra de 1500 euros,
do sócio Nuno Manuel da Silva Martins, e outra de 1500 euros, da
sócia Isabel Alexandra da Silva Martins Domingos Rosa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096258

LIDERA NETWORK S. L. � SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 915/20011214; identificação de pessoa colectiva
n.º 980249902; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 77/
20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Representação permanente.
Firma: Lidera Network S. L.
Sede: Madrid, Calle Vallehermoso, 3.
Objecto: prestação e distribuição de serviços telemáticos e infor-

máticos.
Capital: 3606 euros, dividido em 60 quotas com o valor nominal

de 60,10 euros cada uma.
Sucursal.
Firma: Lidera Network S. L. � Sucursal.
Sede: Lisboa, Avenida de 5 de Outubro, 10, sala 8, 5.º, freguesia

de São Sebastião da Pedreira.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096257

JOÃO PAULO XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 912/20011213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505774941; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 118/
20011213.

Certifico que pelos sócios João Paulo Corvinel Xavier Rosa e
Cristina Maria Simão de Magalhães Basto foi constituída a firma em
epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Paulo Xavier, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Eduardo Coelho, 42, 3.º, em Lisboa, freguesia
das Mercês.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, bem assim, criar sucursais, delegações ou outras formas de repre-
sentação local, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e promoção de eventos
culturais, como espectáculos, exposições, ateliers, vídeos, filmes e
cd-roms; produção e edição de livros e revistas e material de im-
pressão para o ensino; consultoria, estudos e projectos técnicos e
científicos para as áreas do espectáculo, exposições, feiras e arqui-
tectura; aluguer de equipamentos para espectáculos, exposições e
eventos.

ARTIGO 3.º

Com vista à prossecução do seu objecto social, a sociedade pode-
rá participar no capital de outras sociedades, já constituídas ou a
constituir, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, bem
como em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre, quer entre sócios
quer a estranhos à sociedade, mas, em qualquer caso, os sócios não
cedentes gozarão do direito de preferência na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade ou quan-
do, por qualquer motivo, se deva proceder à sua arrematação judicial;

c) Por falência ou insolvência do respectivo titular.
2 � Na falta de acordo, a contrapartida da quota amortizada será

calculada com base num balanço especialmente elaborado e aprova-
do pela assembleia geral.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, fi-
cando desde já permitido que, por deliberação posterior, os sócios,
em vez da quota amortizada, criem uma ou várias quotas destinadas
a serem adquiridas pela sociedade por um ou por alguns sócios ou
por terceiros.

4 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-
dos os seus efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito da
correspondente contrapartida.

5 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em prestações, cujo número e periodicidade serão fixa-
dos pela assembleia geral, não podendo, porém, exceder 24 presta-
ções mensais.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
podendo tal remuneração consistir, total ou parcialmente, em par-
ticipação no lucros da sociedade ou em opções na compra de quotas
próprias da sociedade.

2 � A sociedade vincula-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade com

poderes para a representar na prática de certos actos ou de certas
categoria de actos.

3 � Fica desde já fica nomeado gerente o sócio João Paulo
Corvinel Xavier Rosa, que pode exercer actividade concorrente com
a da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096255

INTERAUDIT � AUDITORES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 711/870821; identificação de pessoa colectiva n.º 501876707;
inscrição n.º 37; número e data da apresentação: 104/2011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 30 800 euros, realizado, quanto a 30 500 euros, por re-

servas, e quanto a 300 euros, em dinheiro, subscrito pelos dois no-
vos sócios, José Gonçalo Cabral Nunes Mexia e Horácio Lisboa
Afonso, com a quantia de 150 euros cada um.

Órgãos sociais eleitos em 11 de Outubro de 2001, para o 1.º qua-
driénio:

Conselho de administração:
Presidente: Joaquim Henrique Ribeiro de Almeida, Alameda das

Linhas de Torres, 236, 10.º, direito, Lisboa;
Vogal: Carlos Augusto de Oliveira Gomes Rocha, Rua do Monte

Leite, 442, bloco B, rés-do-chão, São João do Estoril, Cascais;
Vogal: José António Paiva Novo.

Fiscal único: Vítor Oliveira e Hélia Félix, SROC, Rua de Ramalho
Ortigão, 17, 3.º, Lisboa.

Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade, sob a forma de sociedade anónima, adapta a firma de
NMS Management And Straiegy � Consultores de Gestão, S. A., e
rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Firmino Mi-
guel, 5, torre 1, 12.º, letra B, freguesia de São Domingos de Benfica,
em Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, pode-
rá a sociedade deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar, transferir ou encerrar sucursais, de-
legações ou quaisquer outras formas de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria de gestão e para os negócios, de avaliação de empresas
e projectos de investimento, realização de estudos económico-
-financeiros, serviços de organização administrativa e informática,
formação profissional conexa, comércio, importação, exportação e
representação de bens e equipamentos.

2 � A sociedade, por deliberação do conselho de administração,
poderá adquirir participações em sociedades com objecto diferente
do referido no número anterior, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 800 euros e divide-se em 10 160
acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social encontra-se integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e outros valores constantes da escrituração.

ARTIGO 5.º

1 � As acções poderão ser representadas em títulos de 1, 5, 10,
50 e 100 acções.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, nos ternos da lei.

3 � As despesas de conversão de títulos são encargo dos accio-
nistas e da sociedade, em idêntica proporção.

4 � Os accionistas têm preferência na subscrição de novas ac-
ções representativas de aumentos do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer espécie,
cabendo a decisão de emissão ao conselho de administração.

2 � A sociedade pode adquirir e deter acções e obrigações pró-
prias.

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único serão eleitos pelos accionistas, para
mandatos com a duração de quatro anos consecutivos, e podem ser
reeleitos uma ou mais vezes.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especificação
do cargo que no respectivo órgão competirá a cada membro, deven-
do prever-se os suplentes que a lei ou este pacto exijam.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único consideram-se empossados logo que
tenham sido eleitos.

4 � O número efectivo de membros do conselho de administra-
ção será votado imediatamente antes da respectiva eleição e na
mesma assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de adminis-
tração e o fiscal único mantêm-se em funções até serem legalmente
substituídos.
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ARTIGO 10.º

As votações nos órgãos sociais revestem a forma que o respecti-
vo presidente designar, sem prejuízo do disposto em preceitos legais
imperativos.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto que, com a antecedência mínima de oito dias sobre a data
designada para a reunião, possuam as suas acções numa das seguintes
situações:

a) Averbadas em seu nome nos livros de registo da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
nos cofres da sociedade, ou em instituição de crédito, sendo ao por-
tador.

2 � O depósito em instituição de crédito, conforme se refere a
alínea b) do número anterior, deve ser comprovado por documento
idóneo que dê entrada na sede da sociedade no prazo previsto no
número anterior.

3 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário.

2 � Compete ao secretário, nomeadamente, substituir o presi-
dente em todos os casos de impedimento deste.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no 1.º trimestre de cada ano, para delibe-

rar sobre o relatório de gestão, contas do exercício e proposta de
aplicação de resultados e, ainda, para exercer as demais competên-
cias a ela conferidas pela lei ou por este contrato;

b) Sempre que um administrador ou o fiscal único o entendam
conveniente;

c) Quando o requererem um ou mais accionistas que representem
5% do capital social.

2 � O requerimento referido na alínea c) do número anterior
deve ser formulado por escrito e dirigido ao presidente da mesa da
assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a incluir na
ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da assembleia
geral.

3 � Para que a assembleia geral, convocada a requerimento de
accionistas, possa reunir, os requerentes devem estar presentes pes-
soalmente ou através de representante.

ARTIGO 14.º

1 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
nos termos legais.

2 � As representações devem ser comunicadas ao presidente da
mesa da assembleia geral, por escrito, entregue na sede da sociedade
com a antecedência mínima de cinco dias úteis sobre a data designa-
da para a reunião.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, desde que a deliberação não incida sobre assuntos para os quais
a lei exija maioria qualificada.

2 � Nas assembleias gerais que pretendam deliberar em primeira
convocação sobre assuntos para os quais a lei exija maioria qualifi-
cada devem estar presentes ou representados accionistas que dete-
nham, pelo menos, acções correspondentes a um terço do capital
social.

3 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital social que lhes couber.

ARTIGO 16.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser efectuadas pela forma e com a antecedência legais.

2 � Quando sejam nominativas todas as acções da sociedade, a
convocação poderá ser efectuada apenas por carta registada.

3 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data da reunião, para o caso de a assembleia não poder reunir
na primeira data marcada, por falta de quórum, desde que entre as
duas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de
administração composto de três a cinco membros.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
elegerá o respectivo presidente.

3 � Os administradores da sociedade são dispensados de caucio-
nar a responsabilidade decorrente do exercício do cargo.

ARTIGO 18.º

Ao conselho de administração compete, em geral, o exercido de
todos os poderes de direcção, orientação, gestão e representação da
sociedade e, em especial:

a) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, deste contrato,
deliberar sobre a transferência da sede da sociedade ou sobre a cria-
ção, transferência ou encerramento de formas locais de representa-
ção;

b) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar acções, quotas, partes
sociais ou obrigações de outras sociedades;

c) Adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma, acções e obri-
gações próprias da sociedade e quaisquer direitos, bem como efectu-
ar sobre uns e outros as operações que julgar conveniente, nos ter-
mos da lei;

d) Adquirir, alienar, permutar, onerar e locar bens imobiliários ou
mobiliários, por quaisquer actos ou contratos;

e) Negociar com instituições de crédito operações de financia-
mento, nos termos, condições e formas que reputar convenientes;

f) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,
emitir, aceitar e endossar cheques, letras, livranças, extractos de
factura e outros títulos de crédito;

g) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se com árbitros;

h) Constituir mandatários para quaisquer fins;
i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na

lei.
ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reúne quando e onde o interes-
se social o exigir, mediante convocação por qualquer meio do seu
presidente ou de dois outros administradores.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
administrador, ou expressar o seu voto por escrito.

3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos, tendo o presidente, em caso de empate, voto
de qualidade.

4 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-
cionamento, sem prejuízo do disposto nos números anteriores deste
artigo.

5 � O conselho de administração pode, por meio de deliberação
tomada por unanimidade, delegar em qualquer dos seus membros:

a) A execução das deliberações do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias da administração.
6 � Sendo composto por cinco membros, o conselho de admi-

nistração pode, nos termos fixados no número anterior, delegar
as competências referidas numa comissão executiva, constituída
por três administradores, um dos quais será obrigatoriamente o
presidente do conselho, a quem caberá o mesmo cargo nesta co-
missão.

7 � A comissão executiva estabelece as regras do seu funciona-
mento.

ARTIGO 20.º

1 � Os actos que envolvem obrigações ou responsabilidades para
a sociedade vinculam-na se praticados por:

a) O presidente do conselho de administração e um outro mem-
bro deste;

b) Um administrador dentro dos limites de delegação do conselho
de administração;

c) Um procurador com poderes especiais.
2 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um

administrador ou de um procurador.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único.

ARTIGO 22.º

O ano social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral deliberará sobre a distribuição de lucros de
exercício sem estar sujeita a qualquer limite mínimo obrigatório.

2 � O conselho de administração, depois de ouvido o fiscal úni-
co, poderá resolver distribuir aos accionistas adiantamentos sobre
lucros no decurso de um exercício, nos ternos previstos na lei.

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução

da sociedade, será efectuada extrajudicialmente por uma comissão
constituída pelos membros do conselho de administração em exercí-
cio, salvo deliberação dos accionistas em contrário.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096254

FARMÁCIA REIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 332/871204; identificação de pessoa colectiva n.º 501915443;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 77/20011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, já realizado, correspondendo a
uma quota de igual valor à sócia única, Maria da Conceição Reis
Sardinha.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096252

NAYLON � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 500; identificação de pessoa colectiva n.º 504096389;
números e data das inscrições: 438 e 439/020211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2000978606

JOAQUIM BARROS MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 850/880224; identificação de pessoa colectiva
n.º 501949097; inscrições n.os 2 e 3; número e data da apresenta-
ção: 33/20011212.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998, 1999
e 2000 e ainda que foi registado o seguinte:

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em par-
tes iguais.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096241

INFORCOSMA � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 862/880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502015420;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 87/20011211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, a saber: uma no valor nominal de 2500
euros, pertença do sócio Mário Figueiredo dos Santos, e outra no
valor nominal de 2500 euros, pertença do sócio Joaquim Fernandes
Agostinho.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096240

JAIME OLIVEIRA & JOSÉ OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 840/880223; identificação de pessoa colectiva n.º 501945725;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 66/20011211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Jaime de Barros Oli-
veira e José António Barros de Oliveira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096239

GASACTIVA � INSTALAÇÕES E PROJECTOS
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 906/20011211; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/20011211.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de GASACTIVA � Instala-
ções e Projectos de Gás, L.da, com sede na Rua do Olival, 116, rés-
-do-chão, porta 8, em Lisboa, freguesia dos Prazeres, concelho de
Lisboa.
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§ 1.º Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho li-
mítrofe.

§ 2.º A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, bem como fazer
parte de agrupamentos complementares de empresas ou consórcios.

2.º

O seu objecto consiste em execução de instalações e projectos de
redes de gás, águas e electricidade, importação e comercialização de
acessórios e equipamentos a gás e electricidade.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, encontra-se dividido em duas quotas: uma de 3000 euros,
pertencente ao sócio Joaquim de Oliveira Teixeira, e outra de 2000
euros, pertencente à sócia Ana Paula Vaz Afonso de Oliveira Tei-
xeira.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Joa-
quim de Oliveira Teixeira e Ana Paula Vaz Afonso de Oliveira Tei-
xeira, desde já nomeados gerentes.

1 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

2 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fi-
anças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, a
estranhos depende sempre do consentimento da sociedade, sendo,
neste caso, reservado aos sócios não cedentes o direito de preferên-
cia.

6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou o
representante legal do interdito, devendo aqueles escolher um de entre
si que a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidas as
importâncias respeitantes aos fundos de reservas legais, terão a apli-
cação que a assembleia geral deliberar.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096238

NENÉ � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 674/870506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501824570; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
112/20011210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas: uma de 2550 euros, do sócio An-

tónio Alves das Neves, e outra de 2450 euros, do sócio Joaquim da
Graça Duarte.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096237

J. SALGUEIRO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 899/20011210; identificação de pessoa colectiva
n.º 505851350; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 77/
20011210.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Salgueiro � Automóveis, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Jorge Colaço, 263-C, freguesia de São
João de Brito, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: reparação e comércio de automó-
veis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3000 euros, pertencente ao sócio José Fernandes Salgueiro, e uma
de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Leontina Salgueiro dos
Santos.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante de cinco vezes o capital
social, na proporção das suas quotas, conforme for deliberado em
assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Fernan-
des Salgueiro.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a soci-
edade.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresa,
bem como no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em

massa falida ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;
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d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096236

GOUVEIA, GONÇALVES & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 417/880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501982892;
inscrições n.os 9 e 10; número e data da apresentação: 72/20011210.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000 e ainda que foi
registado o seguinte:

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em par-
tes iguais.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
António Manuel Gonçalves Carrasco e António Mariano dos Santos
Fidalgo.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096235

JOSOURAMOS � EMPREITADAS CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 896/20011207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505823179; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 102/
20011207.

Certifico que pelos sócios José de Sousa Fernandes e Maria Ade-
laide Ramos do Patrocínio foi constituída a firma em epígrafe, cujo
contrato social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOSOURAMOS � Empreitadas
Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Portela, Pote
de Água, 565, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, sem necessidade de de-
liberação em assembleia geral, a sociedade pode criar sucursais, agên-
cias, delegações e outras formas de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro, bem como deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto empreitadas de construção civil.

3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 euros e
corresponde à soma de duas quotas de 3750 euros cada uma, perten-
centes uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, José de Sousa Fernandes e Maria Adelaide Ramos do Patro-
cínio, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
actos ou contratos com a assinatura de dois gerentes.

5.º

1 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre
sócios.

2 � As cessões de quotas a estranhos, no todo ou em parte, fi-
cam dependentes do consentimento da sociedade, à qual fica consig-
nado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096233

FREDERICO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 878/271229; identificação de pessoa colectiva n.º 500928452;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 14/20011207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital, reforço e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, subscrito pelos sócios na proporção das suas

quotas.
O reforço foi realizado em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das quotas
seguintes: uma de 625 euros e outra de 2187 euros e 50 cêntimos,
pertencentes ao sócio Francisco da Silva Barreiros, e uma de 2187
euros e 50 cêntimos, do sócio Carlos Alberto Gertrudes.

O capital encontra-se totalmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens do activo, conforme escrituração.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 3000096232

LCE � LISBOA CONSTRUÇÕES
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 857/011126; identificação de pessoa colectiva n.º 504044230;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 52/20011206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 1.º e 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios com as

quantias, respectivamente, de 351 687$ e 150 723$.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma LCE � Lisboa Construções de
Empreendimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Viriato, 25, 1.º,
esquerdo, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em três quotas:
uma do valor nominal de 1000 euros e outra do valor nominal de
2500 euros, ambas pertencentes à sócia Foreside Investments, Ltd.,
e uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Arlin-
do José Serôdio.
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O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 3000096231

IPC � INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 099/871026; identificação de pessoa colectiva n.º 501896473;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 36/20011206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to artigo 4.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de uma quota de 4000 euros,
pertencente ao sócio Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, e
de uma quota de 1000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria de
Carvalho Machado da Silva Pereira Coutinho.

2 � O capital social deve ser aumentado para 249 398 euros e
95 cêntimos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096230

LUPSY, SAÚDE MENTAL E FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 890/20011205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505875047; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20011205.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUPSY, Saúde Mental e Física,
L.da, e vai ter a sua sede no concelho de Lisboa, na Alameda dos
Oceanos, lote 4.07.01 M, 2.º, direito, Parque das Nações, freguesia
de Santa Maria dos Olivais.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas lo-
cais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de prática clínica
em ambulatório de saúde mental e física; formação profissional;
promoção, comercialização e apoio técnico de meios de diagnósti-
co; estudos, investigação e consultadoria; edição, tradução e difusão
de publicações técnicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma do valor nominal de 4750 euros, pertencente à só-
cia Maria Luísa Branco Vicente, e uma do valor nominal de 250
euros, pertencente à sócia Ana Vanessa Borges Branco Vicente.

ARTIGO 4.º

1 � Fica designada gerente a sócia Maria Luísa Branco Vicente.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial, bem
como em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096229

NETSAÚDE � GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA DE SAÚDE VIA INTERNET, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 039/20010220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505181630; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 76 e 77/20011204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Paulo Jorge Gonçalves

Pereira Rodrigues da Silva, Alexandre Jorge Castanheira Valentim
Lourenço, Pedro Manuel dos Santos Soares Vieira e João Filipe dos
Santos Teixeira Neto, por renúncia.

Nomeação de dois membros do conselho de administração, por
deliberação de 25 de Outubro de 2001, até final do quadriénio em
curso, de 2001-2004:

José Manuel Petiz da Silva, casado, Rua de Sagres, 141, Porto, e
Manuel António de Oliveira Santos Silva, casado, Rua de José Mon-
teiro Salazar, 40, Porto.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 3000096228

FACCITO � FORMAÇÃO, AUDITORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 877/20011203; identificação de pessoa colectiva
n.º 505778220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20011203.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FACCITO � Formação, Audi-
toria e Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pascoal de Melo, 3,
1.º, C, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas
áreas da formação, consultadoria, auditoria, contabilidade, fiscalida-
de, organização e gestão de empresas.

2 � Com vista àquela finalidade, a sociedade, entre outras: pro-
moverá a investigação no âmbito dos assuntos cujo estudo constitui
o objecto da sua actividade; dará pareceres nas suas várias áreas de
actividade; fará auditorias; executará escritas; implementará mode-
los organizativos; promoverá acções de formação; publicará relató-
rios e outros documentos com interesse nas suas várias vertentes de
actividade.

ARTIGO 3.º

A sociedade constitui-se como uma sociedade por quotas, com três
sócios, a saber: Dr. Lino Lopes da Silva, casado, natural de Oliveira
de Frades, freguesia de Destriz, residente na Rua do Dr. Álvaro de
Castro, 36, 2.º, direito, em Lisboa; Dr. Leodolfo Bettencourt Pican-
ço, casado, natural de Santa Cruz da Graciosa, freguesia de 3.º, 10,
3.º, esquerdo, A, em Lisboa, Graciosa, freguesia de Guadalupe, resi-
dente na Rua da Quinta das Lavadeiras, 10, 3.º, esquerdo, A, em
Lisboa, e Dr.ª Maria de Fátima Rodrigues de Jesus, divorciada, natu-
ral do Socorro, concelho de Lisboa, residente na Rua de António
Pedro, 119, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 84 � 9 de Abril de 20037798

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, pertencen-
tes aos sócios Lino Lopes da Silva, Leodolfo Bettencourt Picanço e
Maria de Fátima Rodrigues de Jesus, todas iguais, no valor de 1700
euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos três sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção dos gerentes constituídos.

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 empre-
sas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 3000096227

JOSÉ CARLOS & GRAÇA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 688/011008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504573683; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
3/20011203.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º
Gerente: Cesaltina Dias Teixeira.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma José Carlos & Graça
Ribeiro, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Padre Américo,
4, na freguesia de Carnide.

2 � (Mantém-se a redacção anterior.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas: uma de 3000 euros, pertencen-
te ao sócio Manuel Pinto Afonso, e outra de 2000 euros, perten-
cente à sócia Cesaltina Dias Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo da sócia Cesaltina Dias
Teixeira, que desde já fica nomeada gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � (Mantém-se a redacção anterior.)

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Do-
mingues Bandarra. 3000096225

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DE MATO BOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6392; identificação de pessoa colectiva n.º 503769878; número
e data da entrada: 7137/010702.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2001.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001163835

AVISO

Os pedidos de publicação de convocatórias, avisos, leilões e correspondentes
rectificações na 3.ª série do Diário da República devem dar entrada nos serviços da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., até oito ou seis dias úteis antes da res-
pectiva publicação no diário normal ou em suplemento.
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