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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto Português da Juventude

Anúncio

Concurso público para a concessão de exploração do bar
do Instituto Português da Juventude � Delegação Regio-
nal de Faro.

1 � Entidade concedente � Instituto Português da Juventude, sita
na Avenida da Liberdade, 194, 1269-051 Lisboa (telefone: 21317900;
fax: 213179216).

2 � Objecto do concurso � o presente concurso tem por objecto
a concessão da exploração de um estabelecimento de bar, nas instala-
ções do Instituto Português da Juventude, Delegação Regional de Faro,
na Rua da PSP, 8000-408 em Faro.

3 � Prazo da concessão � o prazo da concessão é de um ano,
eventualmente renovável por iguais períodos, desde que acordado pelas
partes contratantes nos termos previstos no caderno de encargos.

4 � Concorrentes � poderão concorrer pessoas colectivas, empre-
sários em nome individual e pessoas singulares.

4.1 � No caso de pessoas singulares, deverão, aquando da adjudi-
cação, apresentar declaração de início de actividade para o ramo de
restauração e bebidas.

5 � Preço base da concessão e modalidade de pagamento:
5.1 � O preço base da concessão é de € 3600 anuais, com IVA

incluído, a pagar em duodécimos mensais, na Delegação Regional de
Faro do Instituto Português da Juventude.

5.2 � O vencimento de cada duodécimo ocorrerá no dia 1 do mês
anterior àquele a que diz respeito, devendo ser pago nos oito dias
subsequentes.

5.3 � O valor da concessão será actualizado anualmente, em con-
formidade com os índices publicados para as rendas dos estabeleci-
mentos comerciais.

5.4 � Com a outorga do contrato e em simultâneo com a entrega
das chaves das instalações, o concessionário deverá liquidar uma quantia
correspondente ao valor de dois duodécimos.

6 � Consulta e ou aquisição do processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente na Secretaria
do Instituto Português da Juventude, Delegação Regional da
Faro, sita na Rua da PSP, em Faro, onde pode ser examina-
do 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
a data da primeira publicação do anúncio até ao dia e hora
do acto público, nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Os interessados poderão obter cópias do processo de con-
curso solicitando-as na Secretaria do Instituto Português da
Juventude, Delegação Regional de Faro, mediante o paga-
mento prévio, em numerário ou cheque passado em nome

da Direcção Geral do Tesouro, no montante de € 7,50 com
IVA incluído. Porém, se pretenderem cópias através do cor-
reio, deverão fazer esse pedido até oito dias antes do termo
do prazo para a entrega das propostas.

7 � Local de recepção das propostas � as propostas devem ser
entregues em mão ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, para o seguinte endereço: Delegação Regional de Faro
do IPJ, Rua da PSP, 8000-408 Faro.

8 � Data e hora limites de recepção das propostas � as propos-
tas devem ser apresentadas até às 17 horas e 30 minutos do 15.º dia,
a contar da data da publicação deste anúncio no Diário da República.

9 � Acto público do concurso � o acto público de abertura terá
início pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo de
apresentação das propostas, na sala de reuniões do Instituto Portu-
guês da Juventude, Delegação Regional de Faro, podendo assistir qual-
quer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus
representantes, devidamente credenciados.

10 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será o da
proposta economicamente mais vantajosa, ponderando-se os seguin-
tes factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Qualidade e diversidade da ementa e preçário;
b) Montante anual a pagar ao Instituto Português da Juventu-

de, pela concessão;
c) Tabela de preços mais vantajosa para funcionários do Insti-

tuto Português da Juventude.

10.1 � A ponderação a aplicar aos diferentes elementos que in-
terfiram na aplicação do critério de adjudicação será fixada pelo júri
até ao termo do segundo terço do prazo para apresentação das pro-
postas, devendo ser dados a conhecer aos interessados que o solici-
tem, no prazo de dois dias ou no decurso do acto público.

10.2 � A Delegação Regional de Faro do Instituto Português da
Juventude reserva-se o direito de não proceder à adjudicação se ne-
nhuma das propostas for conveniente ao interesse público e objecti-
vos prosseguidos pelo presente concurso.

11 � Caução � para garantir o exacto e pontual cumprimento das
suas obrigações, o concessionário fica obrigado à prestação de uma
caução, no valor de 5% do montante total da concessão, e a prestar,
no prazo de seis dias após a notificação da adjudicação, por depósito
em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou
mediante garantia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do
concessionário, caução que se manterá até ao fim da concessão da
exploração.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante um período mínimo de
60 dias contados da data limite para a sua entrega. O prazo conside-
ra-se prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que nada
requererem em contrário.

13 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 28 de Maio de 2003.

Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., do
anúncio para publicação no Diário da República, de 9 de Julho de
2003.

15 de Maio de 2003. � O Presidente da Comissão Executiva do
IPJ, Pedro Castello Branco. 3000104104
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Anúncio

Concurso público internacional

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

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Rua de Conceição Fernandes, 4430-502 Vila Nova de Gaia (te-
lefone: 227865100; fax: 227832755).

2 � Categoria dos bens a fornecer e sua descrição:

Número do concurso � 1-198/03;
Designação do concurso � Medicamentos do foro oncológico �

2.º semestre de 2003. Categoria 24.42.1 (Regulamento CEE
n.º 3696/93, alterado pelo n.º 1232/98, Jornal Oficial da
União Europeia);

Data da entrega das propostas � Até às 17 horas do dia 10 de
Setembro de 2003;

Data de abertura das propostas � Às 9 horas e 30 minutos do
dia 11 de Setembro de 2003.

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

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

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

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

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

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

7.2 � O custo de cada caderno de encargos e respectivo programa
será de € 30 (IVA incluído) a liquidar no acto de aquisição através de
cheque. Se for solicitado o envio pelo correio os portes serão a pagar
pelo destinatário.

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

9 � Data limite de recepção das propostas � conforme n.º 2.
10 � O acto público do concurso será realizado na sala de reu-

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

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

Concordância com os parâmetros (AIM; produtos inscritos na
Farmacopeia Portuguesa, ou outra; importação de países mem-
bros da União Europeia; importação de países não membros
da União Europeia � 28%;

Embalagem adaptada à distribuição em dose unitária � 26%;
Apresentação mais adequada � 21%;
Preço � 20%;
Prazo de entrega � 5%.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo mínimo de 60 dias, contados da data limite para a
sua entrega, considerando-se automaticamente prorrogados por iguais
períodos, para os concorrentes que nada requeiram em contrário.

13 � Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento po-
derá ser exigida a caução correspondente a 5% do valor total da ad-
judicação.

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

15 � O anúncio referente ao concurso público conforme n.º 2, foi
enviado para publicação no Diário da República, e no Jornal Oficial
da União Europeia, em 7 de Julho de 2003.

16 � Data da recepção do anúncio no Serviço de Publicações Ofi-
ciais da União Europeia, em 7 de Julho de 2003.

17 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação do anúncio no Diário da República,
em 7 de Julho de 2003.

7 de Julho de 2003. � A Direcção do Serviço de Aprovisionamen-
to, António Alexandre Macedo. 3000109056

Hospitais da Universidade de Coimbra

Anúncio

Concursos públicos n.os 100017/2004 � reagentes para o
diagnóstico laboratorial da hepatite C, 100018/2004 � rea-
gentes para o diagnóstico laboratorial das hepatites A,
D, E, G para aquisição de reagentes para o serviço de
imunohemoterapia.

1 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida Bissaya Bar-
reto, 235, 3000-075 Coimbra (telefone: 239400511; fax:
239705352).

2 � Aquisição de reagentes para o Serviço de Imunohemoterapia,
classe 24.42, categoria 24.42.2 e subcategoria 24.42.23 (Regulamen-
to CEE n.º 1232/98, Jornal Oficial da União Europeia, n.º L177/39).

3 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Imunohe-
moterapia, piso 0 (rés-do-chão).

4 � A entrega dos bens decorrerá ao longo do ano 2004, após a
data de emissão da nota de encomenda.

5 � [�]
6 � [�]
7 � As propostas poderão referir-se à totalidade ou a parte dos

bens postos a concurso.
8 � Não são admitidas propostas que contenham alterações das

cláusulas do caderno de encargos.
9 � Para apreciação das condições de carácter técnico ou econó-

mico, deverá ser consultado o n.º 8.4 do programa dos concursos.
10 � [�]
11 � a) Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Apro-

visionamento, armazém 01, piso 0 (endereço indicado no n.º 1).
b) Até à data estabelecida para entrega das propostas.
c) O programa dos concursos e caderno de encargos poderão ser

consultados no Serviço de Aprovisionamento (armazém 01) durante
o horário normal de serviço ou adquirido, mediante pagamento pré-
vio de € 30, mais € 2,73 para despesas de envio sob registo e aviso
de recepção, até três dias antes da entrega das propostas.

12 � a) As propostas devem ser enviadas à entidade referida no
n.º 1, alínea a).

b) Até às 17 horas e 30 minutos do dia 1 de Setembro de 2003.
c) Em língua portuguesa.
13 � Às 10 horas de 2 de Setembro de 2003, no local referido no

n.º 11, alínea a), podendo intervir todas as pessoas que, para o efeito,
estejam devidamente credenciadas.

14 � A adjudicação será feita de acordo com o critério da propos-
ta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes facto-
res por ordem decrescente da sua importância, bem como a respec-
tiva ponderação e valorização:

1 � Qualidade � 50%;
2 � Funcionalidade � 40%;
3 � Preço � 10%.

N. B. � Para melhor esclarecimento ver programa dos concursos
(n.º 12.1).

15 � A(s) propostas mantêm-se durante o prazo de validade do(s)
concurso(s).

16 � O(s) concorrente(s) a quem for(em) adjudicado(s) o(s)
fornecimento(s) deverá(ão) prestar caução de valor correspondente a
5% do valor total da adjudicação. O(s) pagamento(s) ocorrerão nos
termos e prazos a estabelecer com o(s) adjudicatário(s), com finan-
ciamento pela verba inscrita na rubrica 3161 do orçamento dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra.

17 � [�]
18 � [�]
19 e 20 � Remetido para publicação e recepcionado na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. e Jornal Oficial da União Europeia,
em 9 de Julho de 2003.

9 de Julho de 2003. � O Director do Serviço de Aprovisionamen-
to, José António Bronze. 3000109172
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Anúncio

Concurso público n.º 100015/2004 � reagentes
para o serviço de anatomia patológica

1 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida Bissaya Bar-
reto, 235, 3000-075 Coimbra (telefone: 239400511; fax:
239705352).

2 � Aquisição de reagentes para o Serviço de Anatomia Patológi-
ca, classe 24.42, categoria 24.42.2 e subcategoria 24.42.23 (Regula-
mento CEE n.º 1232/98, Jornal Oficial da União Europeia, n.º L177/
39). (ver parte II � lista de material a concursar).

3 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Anatomia
Patológica, piso -3.

4 � A entrega dos bens decorrerá ao longo do ano 2004, após a
data de emissão da nota de encomenda.

5 � [�]
6 � [�]
7 � As propostas poderão referir-se à totalidade ou a parte dos

bens postos a concurso.
8 � Não são admitidas propostas que contenham alterações das

cláusulas do caderno de encargos.
9 � Para apreciação das condições de carácter técnico ou econó-

mico, deverá ser consultado o n.º 8.4 do programa dos concurso.
10 � [�]
11 � a) Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Apro-

visionamento, armazém 01, piso 0 (endereço indicado no n.º 1).
b) Até à data estabelecida para entrega das propostas.
c) O programa dos concursos e caderno de encargos poderão ser

consultados no Serviço de Aprovisionamento (armazém 01) durante
o horário normal de serviço ou adquirido, mediante pagamento pré-
vio de € 25, mais € 2,73 para despesas de envio sob registo e aviso
de recepção, até três dias antes da entrega das propostas.

12 � a) As propostas devem ser enviadas à entidade referida no
n.º 11, alínea a).

b) Até às 17 horas e 30 minutos do dia 19 de Agosto de 2003.
c) Em língua portuguesa.
13 � Às 10 horas de 20 de Agosto de 2003, no local referido no

n.º 11, alínea a), podendo intervir todas as pessoas que, para o efeito,
estejam devidamente credenciadas.

14 � A adjudicação será feita de acordo com o critério da propos-
ta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes facto-
res por ordem decrescente da sua importância, afectados pelos coefi-
cientes de ponderação percentuais seguintes:

1 � Garantia de condições mínimas a nível da qualidade dos rea-
gentes � 40%;

2 � Características funcionais � 30%;
3 � Prazos de entrega � 20%;
4 � Preço � 10%.

N. B. � Para melhor esclarecimento ver programa do concurso
(n.º 12.1).

15 � A(s) propostas mantêm-se durante o prazo de validade do(s)
concurso(s).

16 � O(s) concorrente(s) a quem for(em) adjudicado(s) o(s)
fornecimento(s) deverá(ão) prestar caução de valor correspondente a
5% do valor total da adjudicação. O(s) pagamento(s) ocorrerão nos
termos e prazos a estabelecer com o(s) adjudicatário(s), com finan-
ciamento pela verba inscrita na rubrica 3161 do orçamento dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra.

17 � [�]
18 � [�]
19 e 20 � Remetido para publicação e recepcionado na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. e Jornal Oficial da União Europeia,
em 8 de Julho de 2003.

8 de Julho de 2003. � O Director do Serviço de Aprovisionamen-
to, José António Bronze. 3000109173

Hospital de São Marcos

Anúncio

Concurso público n.º 300068

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

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Marcos, Largo Car-
los Amarante, 4701-965 Braga (telefone: 253209000; fax:
253613334).

2 � Local de execução � Hospital de São Marcos, Braga.
3 � a) Designação da empreitada � obras eléctricas para imple-

mentação de medidas de segurança contra incêndios.
b) Natureza e extensão dos trabalhos � fornecimento e monta-

gem de armaduras de emergência, instalação de calhas do tipo DLP,
sistema automático de detecção de incêndios, fornecimento e instala-
ção de plantas de emergência, etc.

c) O preço base do concurso, excluindo o IVA, é de € 225 000.
d) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos necessários à

conclusão da obra.
4 � Prazo de execução � a obra terá que ser concluída até 15 de

Novembro do ano em curso.
5 � a) O processo do concurso está patente para consulta pública

na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de São Marcos, sito
na morada indicada no n.º 1, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, ou pedido para o apartado
2242, 4701-965 Braga.

b) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso até 10
dias antes do término do prazo do concurso, mediante o pagamento
prévio, na tesouraria deste hospital, da importância de € 75.

6 � a) As propostas devem ser dirigidas ao serviço indicado no
n.º 5.

b) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até às 17
horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte ao da publi-
cação do anúncio do concurso no Diário da República.

c) Só são aceites propostas redigidas em língua portuguesa, ou acom-
panhadas de tradução legalizada.

7 � a) São autorizadas a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar no serviço
indicado no n.º 5, e realizar-se-á pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º
dia útil que se seguir à data limite de entrega das propostas.

8 � A caução a exigir para garantia do contrato, é de 5% do pre-
ço total do contrato.

9 � A empreitada é por preço global.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que

entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que
todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo ou agrupamen-
to complementar de empresas.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas da 1.ª e 7.ª subcate-
gorias da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor dos traba-
lhos realizados que lhes respeitem, nos termos do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março, e da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

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

13 � O critério de apreciação das propostas será o da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes facto-
res, por ordem decrescente de importância:

a) Preço � 60%;
b) Prazo de execução � 20%;
c) Assistência técnica (pós garantia) � 20%.

14 � É admitida a apresentação de uma proposta variante.
15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República, no dia 7 de Julho de 2003.
17 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., em 7 de Julho de 2003.

7 de Julho de 2003. � O Administrador-Delegado, Lino Henrique
S. Mesquita Machado. 3000109097

Anúncio

Concurso público n.º 300069

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

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Marcos, Largo Car-
los Amarante, 4701-965 Braga (telefone: 253209000; fax:
253613334).

2 � Local de execução � Hospital de São Marcos, Braga.
3 � a) Designação da empreitada � obras de construção civil para

implementação de medidas de segurança contra incêndios.
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b) Natureza e extensão dos trabalhos � instalação de portas corta
fogo, rectificação das compartimentações, pintura de caminhos de
evacuação, aberturas de vãos para o exterior, fornecimento e instala-
ção de passadiços, rampas de ligação ao exterior, instalação de rede
de incêndios armada, etc.

c) O preço base do concurso, excluindo o IVA, é de € 180 000.
d) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos necessários à

conclusão da obra.
4 � Prazo de execução � a obra terá que ser concluída até 15 de

Novembro do ano em curso.
5 � a) O processo do concurso está patente para consulta pública

na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de São Marcos, sito
na morada indicada no n.º 1, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, ou pedido para o apartado
2242, 4701-965 Braga.

b) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso até 10
dias antes do término do prazo do concurso, mediante o pagamento
prévio, na tesouraria deste hospital, da importância de € 140.

6 � a) As propostas devem ser dirigidas ao serviço indicado no
n.º 5.

b) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até às 17
horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte ao da publi-
cação do anúncio do concurso no Diário da República.

c) Só são aceites propostas redigidas em língua portuguesa, ou acom-
panhadas de tradução legalizada.

7 � a) São autorizadas a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar no serviço
indicado no n.º 5, e realizar-se-á pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º
dia útil que se seguir à data limite de entrega das propostas.

8 � A caução a exigir para garantia do contrato, é de 5% do pre-
ço total do contrato.

9 � A empreitada é por preço global.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que

entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que
todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo ou agrupamen-
to complementar de empresas.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas da 1.ª, 5.ª e 7.ª sub-
categorias da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos realizados que lhes respeitem, nos termos do Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, e da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho,
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto.

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

13 � O critério de apreciação das propostas será o da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes facto-
res, por ordem decrescente de importância:

a) Preço � 60%;
b) Prazo de execução � 30%;
c) Capacidade técnica � 10%.

14 � É admitida a apresentação de uma proposta variante.
15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República, no dia 7 de Julho de 2003.
17 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., em 7 de Julho de 2003.

7 de Julho de 2003. � O Administrador-Delegado, Lino Henrique
S. Mesquita Machado. 3000109098

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto do Emprego e Formação Profissional

Aviso
Através do anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,

n.º 236, de 12 de Outubro de 2002, o Instituto do Emprego de For-
mação Profissional publicitou o concurso público para execução da
empreitada OS.71/2002 � Edifício Xabregas � remodelação das alas
nascente e sul nascente e central técnica do 1.º piso.

Na fase de audiência prévia, e após reanálise do respectivo proces-
so concluiu-se que a definição dos critério de adjudicação apresentada
por este Instituto no anúncio e no respectivo programa de concurso,
não observa os princípios fundamentais da contratação pública, de-
signadamente o princípio da legalidade, da transparência e da impar-
cialidade, dado que o método, fórmula matemática de ponderação dos
diversos parâmetros que integram os critérios de adjudicação não se
encontra rigorosamente definida, suscitando dúvidas na sua aplicação.

Por este motivo, e por forma a serem cumpridos em ulterior con-
curso todos os requisitos legais e garantir o não prejuízo de qualquer
concorrente, deliberou-se anular o procedimento relativo à execução
da empreitada supra referenciada.

A Directora de Serviços de Instalações, Branca Isabel Ferreira.
3000109286

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos

Delegação do Douro

Anúncio

Concurso público n.º 6/2003/DOP, para adjudicação da em-
preitada de recuperação do edifício anexo ao porto flu-
vial de Lamego, beneficiação do acesso nascente, pavi-
mentação dos arruamentos interiores e vedação do
porto fluvial de Lamego.

1 � A empreitada será adjudicada pelo Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, Delegação do Douro, sito na Avenida Saca-
dura Cabral, Quinta do Paço, Godim, 5050-071 Peso da Régua (tele-
fone: 254320020; fax: 254324043; e-mail: iptm-dd@mail.telepac.pt).

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 � área envolvente ao porto de Lame-
go, freguesia de Cambres, concelho de Lamego.

b) Designação da empreitada � empreitada de recuperação do edi-
fício anexo ao porto fluvial de Lamego, beneficiação do acesso nas-
cente, pavimentação dos arruamentos interiores e vedação do porto
fluvial de Lamego.

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição:

Código 45211590-1 � edifícios especializados, n. e.;
Código 45231200-7 � pavimentação de estradas (excepto es-

tradas em passagens superiores), ruas e outras vias para veícu-
los e peões;

Código 45341090-6 � edificação de vedações, n. e.

Características gerais da obra � o empreendimento tem a seguinte
finalidade:

Recuperação do edifício anexo ao porto fluvial de Lamego, bene-
ficiação do acesso nascente, pavimentação dos arruamentos
interiores e vedação do porto fluvial de Lamego, nomeadamente:

Recuperação integral da cobertura, execução de paredes de
forra interiores, pavimentos, caixilharias, infra-estrutu-
ração e execução dos arranjos exteriores ao edifício do
Porto de Lamego;

Plantações diversas (árvores, fruteiras, arbustos, trepadei-
ras e herbáceas) e instalação de sistema de rega;

Beneficiação do acesso � melhoria do nó de ligação, in-
cluindo pavimentação em betuminoso do acesso nascen-
te e dos arruamentos interiores, bem como execução de
muros de suporte em gabiões;

Pavimentação dos passeios em cubo e saibro;
Execução de muretes de suporte em betão para colocação

de vedação do cais em painéis de rede;
Execução dos respectivos saneamento de águas pluviais e

rede de iluminação pública.

O preço base do concurso é de € 730 000.
c) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorren-

tes contemplar a totalidade dos trabalhos discriminados.
4 � O prazo máximo de execução da obra é de seis meses.
5 � a) O processo de concurso pode ser examinado na sede da

entidade indicada no n.º 1, durante as horas normais de expediente
(das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos).
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Podem ser pedidas cópias autenticadas dos elementos acima referi-
dos à entidade indicada no n.º 1.

Os elementos acima referidos devem ser pedidos por escrito desde
a data deste anúncio até ao fim do segundo terço do prazo para a
apresentação das propostas, sendo fornecidos no prazo de cinco dias
contados a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito,
na entidade indicado no n.º 1.

b) O custo do processo de concurso é de € 250, com exclusão do
IVA, a pagar em numerário ou cheque passado a favor da entidade
indicado no n.º 1.

6 � a) As propostas serão apresentadas em duplicado até às 17
horas do 30.º dia (seguidos) contados a partir do dia seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues na secretaria da entidade
indicada no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, tendo em atenção o ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições do
programa de concurso.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede da
entidade indicado no n.º 1.

8 � Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apresen-
tação das propostas. O concorrente a quem for adjudicada a emprei-
tada prestará uma caução no valor correspondente a 5% do preço
total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços.
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, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Os concorrentes deverão ser possuidores do alvará do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas contendo
as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho):

Empreiteiro geral de edifícios ou 1.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª subcategorias
da 1.ª categoria da classe correspondente ao valor da proposta;

1.ª subcategoria e 10.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe
correspondente ao valor dos trabalhos que lhe respeitam;

1.ª subcategoria e 12.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor dos trabalhos que lhes respeitam;

13.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente ao
valor dos trabalhos que lhes respeitam.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias úteis contados
a partir da data do acto público do concurso.

13 � Precedendo a análise das propostas apresentadas a concurso
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económica
e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra estabe-
lecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo
ponderados os indicadores de equilíbrio financeiro referidos na Porta-
ria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.

Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de
igualdade, sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas.

A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, atendendo-se aos seguintes factores e sub-factores de apre-
ciação das propostas e respectiva ponderação por ordem decrescente
de importância:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica da proposta � 0,40.
Este factor será avaliado pela análise dos seguintes subfactores:

Processos construtivos (0,35);
Organização do estaleiro (0,05).

b) Preço e condições financeiras.
Este factor será avaliado pela análise do seguinte subfactor:

Preço total (0,35).

c) Prazo de conclusão da obra.
Este factor será avaliado pela análise do seguinte subfactor:

Prazo total (0,25).

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

15 � Não é permitida a apresentação de propostas condicionadas
de acordo com o programa de concurso.

16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal
Oficial da União Europeia.

17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)
Data de envio para publicação no Diário da República � 7 de Julho

de 2003.

7 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado, Francisco Lo-
pes. 1000229037

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

TRIBUNAL DE CONTAS

Direcção-Geral

Anúncio
Procedimento por negociação com publicação prévia

de anúncio n.º 1/2003

1 � Faz-se público que, por deliberação do Conselho Administra-
tivo de 8 de Julho de 2003, foi autorizado o início do presente pro-
cedimento por negociação com publicação prévia de anúncio, nos
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 78.º e artigos 132.º e seguintes
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo em vista a explora-
ção do bar/refeitório do Tribunal de Contas.

Endereço da entidade adjudicante � Direcção-Geral do Tribunal de
Contas (procedimento por negociação com publicação prévia de anún-
cio n.º 1/2003), Avenida da República, 65, 1050-189 Lisboa (telefo-
ne: 217945100; fax: 217936033).

2 � Objecto do procedimento por negociação � categoria do ser-
viço e sua descrição com referência à Classificação Estatística de
Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 22 de Ju-
nho de 1998, categoria 55.52.1 e subcategoria 55.52.13.

Os trabalhos compreendem:

a) Serviço de cafetaria;
b) O fornecimento de refeições pré-confeccionadas.

3 � Local de prestação de serviços a executar � Direcção-Geral
do Tribunal de Contas, Avenida da República, 65, 1050-189 Lisboa.

4 � Só poderão ser admitidas ao presente procedimento as em-
presas que não se encontrem abrangidas por algum dos impedimentos
previstos no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

5 � As cartas de apresentação de candidatura devem ser acompa-
nhadas:

a) De declaração na qual os concorrente indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identi-
dade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no
caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de
pessoal colectiva, sede, filiais que interessem à execução do
contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos so-
ciais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória do registo comercial onde se encontra matri-
culada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) De declaração emitida conforme modelo constante do ane-
xo I do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

c) Dos documentos exigidos nos termos dos números seguintes.

6 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente, as
candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de entrega da declaração periódi-
ca de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC dos últimos
três anos;

b) Cópia dos últimos três balanços e declaração relativa ao
volume de negócios, no mesmo período, esta relativa à pres-
tação de serviços a que o concurso diz respeito;

c) Cópia das últimas três demonstrações de resultados.
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7 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a candi-
datura deve ser acompanhada de:

a) Curriculum da empresa, mencionando serviços similares re-
alizados e respectivas declarações;

b) Licença para actividade catering industrial emitida pela res-
pectiva Direcção-Regional de Agricultura;

c) Outras licenças inerentes aos tipos de actividade que se pro-
põem prestar.

8 � Os documentos que acompanham as cartas devem ser assina-
dos pelas entidades que os emitem.

9 � Apresentação das candidaturas:

a) O endereço onde poderá ser pedido o programa, bem como
onde deverão ser entregues as cartas de candidatura e os
documentos que as acompanham, Direcção-Geral do Tribu-
nal de Contas, sita na Avenida da República, 65, Lisboa, entre
as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17
horas e 30 minutos, ou enviadas por correio registado para
Avenida Barbosa du Bocage, 61, 1069-045 Lisboa, desde que
a recepção ocorra dentro do prazo fixado;

b) As candidaturas podem ainda ser apresentadas por telegra-
ma, pelo fax: 217936033 ou e-mail: geral@tcontas.pt, de-
vendo, no prazo fixado, ser confirmadas por carta, sob pena
de se considerarem inexistentes;

c) As cartas pelas quais se efectuam as candidaturas e os do-
cumentos que as acompanham devem ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do 9.º dia a contar da data da
publicação deste anúncio;

d) As cartas pelas quais são efectuadas as candidaturas, os do-
cumentos que as acompanham e as propostas devem ser
redigidas em língua portuguesa.

10 � Critérios de selecção das candidaturas � avaliação curricu-
lar, tendo em atenção os seguintes factores e respectiva ponderação:

a) Capacidade técnica � 65%;
b) Capacidade financeira � 35%.

11 � Número de concorrentes a seleccionar � o número de con-
correntes a seleccionar será de cinco, só sendo inferior quando não se
comprovem as condições mínimas de carácter profissional, capacida-
de técnica e ou económica exigidas.

12 � Critério de adjudicação:

a) Qualidade do serviço proposto � 60%;
b) Preço � 40%.

13 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República, enviado para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
no dia 9 de Julho de 2003.

14 � Data de recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., no dia 9 de Julho de 2003.

8 de Julho de 2003. � O Director-Geral, José Tavares.
3000109239

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso

Concurso público para construção do complexo termal
da Fadagosa de Nisa � balneário e centro de interna-
mento.

Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 152, de 4 de Julho de 2003

Para os devidos efeitos se torna público que relativamente ao con-
curso supra referido foi efectuada a seguinte rectificação:

Nos n.os 11, alínea b) do anúncio e 6.2, alínea b) do programa
de concurso da empreitada, onde se lê «9.ª e 10.ª subcategorias
da 2.ª categoria» deve ler-se «9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª catego-
ria».

(Enviado para publicação em Diário da República, em 7 de Julho
de 2003.)

7 de Julho de 2003. � O Vereador, João Gonçalves da Costa.
1000229067
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio
Processo n.º 258-C/2001.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr.ª Maria Clara Lourenço Santos, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido: António Barradas Carapi-
nha, endereço: Rua de Grupo Coral Cantares de Portel, 7220, Portel,
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 apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

1 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Clara Lourenço
Santos. � A Oficial de Justiça, Maria Armanda Tanqueiro.

1000229050

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMADA

Anúncio
Processo n.º 167-H/1995.
Prestação de contas.
Requerente (liquidatário) � Dr. Moisés Ayash.
Requerido � António José Rodrigues Silva.

Dr.ª Patrícia Escórcio, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido, notificados para no prazo
de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias dos éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as con-
tas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

Falido � António José Rodrigues Silva.

30 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Patrícia Escórcio. �
A Oficial de Justiça, Maria José Julião. 3000109304

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANADIA

Anúncio

Prestação de contas n.º 426-D/2002.
1.º Juízo.
Requerida � Zona Beira � Ass. e Equip. Escr., L.da

Ref.ª 314483.

Nos termos do disposto no artigo 223.º do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, são por este meio
notificados os credores e a falida: Zona Beira � Ass. e Equip. Escr.,
L.da, com sede na Rua dos Olivais, Arcos, Anadia, para no prazo de
cinco dias, findos os de dilação de 10, contados a partir da data da
publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas
pela liquidatária judicial, Dr.ª Alexandra Ventura, advogada, com es-
critório em Anadia.

30 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Manuel Rijo
Araújo e Silva. � O Oficial de Justiça, António Soares.

3000109140

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANSIÃO

Anúncio
Processo n.º 363/2002.
Falência (requerida).
Credor � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � Famocol � Ind. e Com. Conf. e Tecidos, L.da, e outro(s).

Dr. José Guilhermino F. M. Freitas, juiz de direito da Secção Única do
Tribunal de Ansião:

Faz saber que por sentença de 30 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Famocol � Ind.
e Com. Conf. e Tecidos, L.da, identificação fiscal n.º 500109354,
domicílio: Rua Nova, 154, 158, 164, Apartado 7, 3240 Avelar, ten-
do sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem 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 o Dr. Paulo Delfim Rodrigues
Lopes, com domicilio profissional na Avenida Heróis do Ultramar,
101, 1.º, em Pombal.

1 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, José Guilhermino F. M.
Freitas. � A Oficial de Justiça, Isabel Inácio. 3000109159

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio
Processo n.º 661/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � J. A. Brito & Araújo � Malhas, L.da

Credor � Banco Totta & Açores, S. A., e outro(s).

Dr.ª Susana Maria Mesquita Gonçalves, juíza de direito deste Tribu-
nal:

Faz saber que por sentença de 26 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerente: J. A. Brito &
Araújo � Malhas, L.da, identificação fiscal n.º 503630160, domicí-
lio: Lugar das Pontes, 4750-754 Tamel São Verissimo, 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.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Fernando Ferreira Bap-
tista Pereira, Rua de Bela de Parada, 82, 4425-035 Águas Santas, Maia.

30 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Susana Maria Mes-
quita Gonçalves. � O Oficial de Justiça, Joaquim Castro.

3000109072

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 830/03.1TBCVL.
Falência (requerida).
Suplente Com. Credores � Anabela da Silva Segurão Pina e outro(s).
Falido � Confecções Libela, L.da

Dr. Álvaro Marques, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Covilhã:

Faz saber que por sentença de 18 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de: Confecções Libela, L.da,
identificação fiscal n.º 501685090, domicílio: Lugar do Ginjal, apar-
tado 8, 6254-909 Belmonte, 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 es-
tatuído 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 António Ramos Correia, residente
na Rua de Mateus Fernandes, 153, 1.º, B, Apartado 521, 6201-907
Covilhã.

23 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Álvaro Marques. � O
Oficial de Justiça, António Delgado. 3000108287
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TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

Processo n.º 1800/03.5TBFLG.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Fábrica de Calçado Santa Quitéria, L.da, e outro(s).
Credor � Banco Espírito Santo, S. A., e outro(s).

São citados os credores para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que 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 3 de Junho de 2003.

24 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Gabriela Azevedo
Barbosa. � O Oficial de Justiça, Fernando Ferreira. 3000109123

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOUSÃ

Anúncio
Processo n.º 1294/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Macolousa, Mat. Const. e Electricidade, L.da

Requerida � J. C. Matos Construções, L.da

Dr.ª Maria Anjos Ferreira da Silva, juíza de direito do Juízo Único do
Tribunal da Lousã:

Faz saber que por sentença de 8 de Abril de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: J. C. Matos
Construções, L.da, com domicílio: Rua de Dr. Henrique Figueiredo,
lote 20, 1.º, direito, Lousã, 3200 Lousã, 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 Inácio Peres & Paula Peres, Soc.
Liq. Jud., L.da, endereço: Praça do Município, 12, 1.º, 3780-215 Anadia.

9 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Anjos Ferreira
da Silva. � O Oficial de Justiça, Afonso Simões. 3000107254

TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR

Anúncio

Processo n.º 1449/03.2TBOVR.
Falência (requerida).
Requerente � Schindler � Ascensores e Esc. Rolantes, S. A.
Requerida � Construtora Residência, S. A.

Dr. Jorge Castro, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Ovar:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Construtora
Residência, S. A., domicílio: Rua de Heliodoro Salgado, 18, sala D,
Ovar, 3880 Ovar, 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 reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Maio de 2003.

12 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Jorge Castro. � A
Oficial de Justiça, Maria Laurinda. 3000109266

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 225/03.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Fábrica de Malhas, L.da

Requerida � Signifex � Soc. Representações, L.da

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

Faz saber que por sentença de 4 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Signifex � Soc.
Representações, L.da, identificação fiscal n.º 504356526, sede: Pra-
ceta João Vilaret, 4, Odivelas, 2675 Odivelas, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

4 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G. Varan-
das. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira. 3000109250

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 642/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � A Totalplan (Porto) � Plan. de Carga e Logística.
Requerida � Euro � Comércio Internacional, 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: Euro � Comér-
cio Internacional, L.da, identificação fiscal n.º 502138017, domicí-
lio: Avenida Forte 3, 1.º, Carnaxide, 2790-073 Carnaxide, 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 ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falên-
cia).

A petição deu entrada na secretaria em 20 de Junho de 2003.

26 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000109070

Anúncio
Processo n.º 106/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Ana Soares & Xavier, L.da

Por sentença de 30 de Junho de 2003, proferida nos presentes autos,
foi declarada a falência de requerente: Ana Soares & Xavier, L.da,
identificação fiscal n.º 503793574, domicílio: Beco Eça de Queiroz,
vivenda José Rola, n.º 1, Alto Tires, 2775 Parede, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, 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.

2 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira. 3000109249

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 215/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Credifin � Banco Crédito ao Consumo, S. A.
Requeridos � José Orlando Cerdeira Pereira e mulher Maria Lucinda

Rosa Loureiro Pereira.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: José Orlando
Cerdeira Pereira e mulher, Maria Lucinda Rosa Loureiro Pereira,
domicílio: Calçada do Combro, 22, 2.º, direito, 1250 Lisboa, 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
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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 21 de Fevereiro de 2003.

1 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000109052

Anúncio
Processo n.º 324/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � Maria Aline Soeiro Rovisco Andrade.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 1 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Maria Aline
Soeiro Rovisco Andrade, domicílio: Avenida Grão Vasco, 3, 4.º, di-
reito, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência.

2 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000109264

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

Anúncio
Processo n.º 160/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Soher, S. A.
Requerida � Plantijardim, L.da

É citada a empresa: Plantijardim, L.da, com sede conhecida na Rua
de Cadavais, 268, 1.º, Perosinho, Vila Nova de Gaia, para  no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 30 dias de éditos, que começarão a
contar-se da segunda e última publicação do competente anúncio, para
deduzir, querendo, oposição ou propor qualquer outra providência di-
ferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham, conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência,
nos presentes autos que deram entrada na secretaria em 10 de Julho
de 2002.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminado o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados da peti-
ção inicial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 1.º
Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.

30 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000109232

Anúncio

Processo n.º 395/03.4TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Fixar � Fábrica de Parafusos, L.da

Requerida � A Resistente � Sociedade de Parafusos, L.da

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 da requerida: A Resistente �
Sociedade de Parafusos, L.da, com sede na Rua de Santos Dias, 1037,

4466-255 São Mamede de Infesta, 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 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 18 de Junho de 2003.

2 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 1000229040

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

Anúncio
Processo n.º 248/2001.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Indupel � Indústria Ovarense de Papel, L.da

São notificados os credores da requerente: Indupel � Indústria
Ovarense de Papel, L.da, identificação fiscal n.º 502042613, com sede
na Rua do Carril, 3880 Ovar, que por decisão proferida nos presentes
autos, foi designado o dia 14 de Agosto de 2003 pelas 10 horas e 15
minutos para a realização da assembleia de credores no edifício deste
tribunal, como preceitua o disposto nos artigos 28.º do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em 7
de Novembro de 2001, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de
expediente.

25 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva. 3000108623

Anúncio

Processo n.º 367/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Pme Capital � Soc. Portuguesa Capital Risco, S. A. e

outro(s).
Requerida � Anabela Lopes Rodrigues Guimarães Marques.

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Anabela Lopes
Rodrigues Guimarães Marques, residente na Quinta Villa Beatriz, Pó-
voa de Lanhoso, 4830 Santo Emilião, para no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de pro-
va 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 5 de Junho de 2003.

13 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000109023

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar de téc-
nico superior de 2.ª classe � estagiário, área de siste-
mas de informação geográfica.

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do con-
curso externo para provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª
classe � estagiário, área de sistemas de informação geográfica, aber-
to por despacho do presidente da Câmara datado de 25 de Outubro de
2002, foi nomeada a candidata Ana Fernandes Barreiros Silva.

O provimento será feito por meio de contrato administrativo de
provimento, enquanto durar o estágio, conforme determina a
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alínea b) do número, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28
de Julho.

O contrato administrativo de provimento terá início no dia se-
guinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República e
é válido por um ano.

A nomeada deverá tomar posse no prazo legal a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República. O referido
processo, não está sujeito a visto do Tribunal de Contas nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, João Agostinho
Pinto Pereira. 1000229055

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Aviso

Luís Manuel da Silva Azevedo, presidente da Câmara Municipal de
Alcanena:

Torna público que no uso da competência que lhe confere o n.º 2,
alínea a) do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, diplo-
ma este republicado em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
e por o seu despacho datado de 9 do corrente, nomeou Vânia Rita
Calado Mau, para exercer o cargo de tesoureiro, em regime de subs-
tituição, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, com efeito a 16 de Junho de 2003.

A nomeada em regime de substituição terá direito à totalidade do
vencimento correspondentes ao cargo de tesoureiro (escalão 1, índi-
ce 218) e ao abono para falhas (n.º 5 do mesmo artigo 18.º, conjuga-
do, quando a este, com o n.º 1, do artigo 17.º do mesmo Decreto-Lei
n.º 247/87).

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

16 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel da
Silva Azevedo. 1000229054

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar da carreira técnica superior de biblioteca e docu-
mentação, categoria técnico superior de 2.ª classe.

Para os devidos efeitos e por ter sido publicado com inexactidão o
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 120, de 24 de
Maio de 2003, a pp. 11 008 e 11 009, torna-se público que, por meu
despacho proferido no dia 23 de Abril de 2003, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação deste novo
aviso no Diário da República, o concurso mencionado em epígrafe,
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
com a adaptação aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

1 � Remuneração, local e condições de trabalho, o lugar a prover
terá o vencimento correspondente à categoria, nos termos do mapa I,
anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, com a actualização
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro (escalão 1, índice 400).

O local de trabalho situa-se na Biblioteca Municipal de Alcanena e
as condições de trabalho são as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

2 � Prazo de validade, o concurso é válido para o lugar indicado,
caducando com o seu preenchimento.

3 � O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 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; Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

4 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � eu próprio, Luís Manuel da Silva Azevedo, presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos � Daniel Calado Café, vereador a tempo intei-
ro, e mestre Paula Alexandra Ôchoa de Carvalho, directora de
serviços de arquivo e documentação da Secretaria Geral do
Ministério da Educação.

Vogais suplentes � João José Martins Silva, vereador a tempo
inteiro nesta Câmara, e Nancy Marquez Rodriguez, técnica
superior 2.ª classe de gestão de empresas.

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

5 � Requisitos de admissão ao concurso:

Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � umas das habilitações constantes das alíneas a) a d)
do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

6 � Conteúdo funcional, do lugar a prover é o constante do mapa
II, anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Alcanena, Praça de 8 de Maio, 2380-037 Alcanena,
ou remetidas por correio, até ao termo do prazo fixado, sob registo
com aviso de recepção ou entregues pessoalmente na Secção de Re-
cursos Humanos desta mesma Câmara, devendo das mesmas constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, residência e código
postal, número, data e serviço emissor do bilhete de identi-
dade e prazo de validade, número de contribuinte e número
de telefone ou telemóvel);

b) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação
do Diário da República, em que o aviso foi publicado;

c) Quaisquer outros elementos em que os candidatos entendam
dever especificar para melhor apreciação do seu mérito.

7.2 � Os requerimentos dos candidatos devem ser obrigatoriamente
acompanhados da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autenticado, comprovativo das habilitações li-
terárias exigidas;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte:
d) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado;
e) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea c) do número anterior, sem que as mesmas não serão
consideradas.

7.3 � Os requerimentos das candidaturas devem ainda ser acom-
panhados dos documentos comprovativos dos requisitos gerais de
admissão previstos nas alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.4 � A apresentação da documentação do número anterior (8.3),
é temporariamente dispensada desde que, o candidato declare no re-
querimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra a si-
tuação, precisa em que se encontra relativamente a cada um dos re-
quisitos gerais mencionados.

7.5 � As falsas declarações serão punidas por lei.
8 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito nos

termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
consistirá na realização de uma prova de conhecimentos escrita (eli-
minatória), avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

8.1 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, de
acordo com a média ponderada conforme fórmula que se segue:

PCE + AC + 2EPS
CF = �������

4

em que:

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos escritos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.2 � A prova de conhecimentos é eliminatória de per si para os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

8.2.1 � A prova de conhecimentos escrita terá a duração de 60
minutos e incidirá sobre o seguinte programa:

Conteúdo funcional � Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho,
mapa II;

Objectivos, organização e planeamento das bibliotecas de leitura
pública;

Organização de projectos para bibliotecas escolares;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � estatuto disciplinar;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as devidas altera-

ções � férias, faltas e licenças;

Bibliografia:

Manifesto da Unesco sobre Bibliotecas Públicas;
Usherwood, Bob � A Biblioteca pública como conhecimentos

pública. Lisboa: Caminho, 1989;
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Cabral, Luísa � Biblioteca, acesso: sempre. Lisboa: Colibri, 1996;
Pessoa, Ana Maria � A biblioteca escolar. Porto: Campo das

Letras, 1994;
Cabral Luís � As bibliotecas públicas portuguesas. Lisboa:

Afrontamento, 1999;
Chartier, Roger � A ordem dos livros. Lisboa: Veja, 1997;
Manguel, Alberto � Pour une histoire de la lecture. Seuil: Actes

Sud, D. L. 1998;
Ventura, João J. B. � Bibliotecas e esfera pública. Oeiras: Celta,

2002.

8.2.2 � Avaliação curricular � será classificada de 0 a 20 valores
e serão considerados e ponderados os seguintes factores:

Habilitações académicas � será atribuída aos candidatos a classi-
ficação igual à média final da licenciatura;

Formação profissional � serão ponderadas as acções de forma-
ção e aperfeiçoamento profissional, seminários, colóquios e
outros, cujo conteúdo funcional se insira na área do lugar a
prover:

Aos candidatos sem formação profissional, serão atribuídos
10 valores;

Aos candidatos que frequentaram até quatro acções de for-
mação, serão atribuídos 14 valores;

Aos candidatos que frequentaram até seis acções de forma-
ção, serão atribuídos 16 valores;

Aos candidatos que frequentaram mais de seis acções de
formação, serão atribuídos 20 valores.

Experiência profissional � atender-se-á ao desempenho de fun-
ções inerentes ao conteúdo funcional, avaliadas pela sua dura-
ção e tendo em consideração os seguintes valores:

Experiência em organização, gestão e lançamentos de bi-
bliotecas;

Experiência em gestão de bibliotecas;
Concepção e organização de eventos culturais (v. g. expo-

sições, colóquios);
Experiência na área de recursos humanos; e
Experiência em organização de projectos para bibliotecas

escolares.

Ponderação dos factores:

De 0 até 1 ano de experiência � 10 valores;
Mais de 1 ano até 4 anos de experiência � 14 valores;
Mais de 4 anos até 6 anos de experiência � 16 valores;
Mais de 6 anos � 20 valores.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

HA + FP + EP
AC = ������

3

em que:

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

8.2.3 � Entrevista profissional de selecção � terá a duração de 15
minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados os
seguintes factores:

Relacionamento interpessoal;
Interesse e motivação; e
Disponibilidade (será tido em conta a residência e a disponibili-

dade total dos candidatos).

8.3 � Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtive-
rem classificação igual a pelo menos 9,5 valores.

8.4 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.5 � A falta de comparência dos candidatos à prova escrita de
conhecimentos, bem como à entrevista profissional de selecção, de-
termina a sua exclusão.

9 � Afixação das listas � as listas de candidatos admitidos e ex-
cluídos, bem como, a lista de classificação final, serão afixadas para
consulta, no átrio dos Paços do Município ou publicadas no Diário
da República, conforme o número de candidatos.

10 � Quota de emprego � de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2000, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o
número de lugares seja de um ou dois, o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal.

11 � 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 Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel da
Silva Azevedo. 1000229058

Aviso

Para os devidos se torna público que, por meu despacho, datado de
13 de Junho de 2003, foram nomeadas as candidatas abaixo indicados
para ocupar os lugares da carreira, categoria de auxiliar técnico de
educação, escalão 1, índice 198, na sequência do concurso aberto por
aviso publicado em Diário da República, 3.ª série, n.º 23, de 28 de
Janeiro:

Maria Aldina Simões Rodrigues; e
Judite Maria Justino Silva Ramalheira.

Mais se torna público que, os candidatos deverão proceder à toma-
da de posse do lugar no prazo máximo de 20 dias, contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel da
Silva Azevedo. 1000229053

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de enge-
nheiro técnico de 2.ª classe � estagiário (produção flo-
restal).

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
1 de Julho de 2003, e na sequência de concurso externo de ingresso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 29,
de 4 de Fevereiro do corrente ano, foi celebrado contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de um ano, ao abrigo da alínea c),
n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com Fernando
Manuel da Silva Ribeiro Pascoal Pereira, na categoria de estagiário da
carreira técnica (produção florestal), escalão 1, índice 215, com pro-
dução de efeitos a partir de referido despacho.

2 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Hernâni Pinto da
Fonseca Almeida. 3000109178

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Concurso interno geral para provimento do lugar de chefe
de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU)

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
18 de Junho de 2003, proferido ao abrigo da competência conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, e na sequência do concurso aberto em 24 de Dezembro de
2002 (Diário da República, 3.ª série, n.º 297), cuja lista de classifi-
cação final foi homologada em 29 de Abril de 2003, foi nomeada,
nos termos do disposto nos artigos 16.º e 18.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, por urgente conveniência de serviço, em regime de comis-
são de serviço, pelo período de três anos, com efeitos à data do des-
pacho acima mencionado, a engenheira civil Adosinda das Dores da
Silva Basto Pereira, para desempenhar as funções de chefe de Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU).

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000109065
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 40/DADT

A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 22.º, n.os 1, 3 e 4 do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discus-
são pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a aprovação de
uma operação de loteamento, constituída por 63 lotes, sito na Quin-
ta Madre de Deus, freguesia de Maximinos, Braga, em que é requeren-
te Colégio de S. Caetano.

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 esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada 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 pelos
respectivos Departamentos Técnicos Municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

20 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Nuno
Alpoim. 3000109078

CÂMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA

Aviso

Concursos internos de acesso geral
para provimento de vagas

1 � Para os devidos efeitos torna-se público, que por despachos
do presidente da Câmara Municipal da Chamusca de 20 de Junho de
2003, proferidos no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontram abertos, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, os seguintes concursos:

Concurso I � para um lugar de técnica superior de 1.ª classe de
engenharia civil da carreira técnica superior;

Concurso II � para cinco lugares de assistente administrativo
especialista da carreira de assistente administrativo do grupo
de pessoal administrativo;

Concurso III � para um lugar de operário principal da carreira
de operário altamente qualificado, operador de estações ele-
vatórias de tratamento ou depuradoras;

Concurso IV � para um lugar de operário principal da carreira
de operário qualificado � pedreiro;

Concurso V � para um lugar de operário principal da carreira de
operário qualificado � bate-chapas.

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 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Ju-
nho; Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; 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 De-
zembro, com as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro; e Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5
de Abril.

4 � Prazo de validade � os concursos são válidos apenas para as
vagas postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

5 � Conteúdo funcional:

Concurso I � o constante do Despacho n.º 6871/02, da SEA-
LOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de
3 de Abril de 2002;

Concurso II � o constante do Despacho n.º 38/88, da SEALOT,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989;

Concurso III � o constante no anexo ao Decreto-Lei n.º 84/
2002, de 5 de Abril, publicado no Diário da República, 1.ª
série-A, n.º 80;

Concurso IV � o constante do Despacho n.º 1/90, da SEALOT,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de
Janeiro;

Concurso V � o constante no Despacho n.º 20, da SEALOT,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de 12 de
Maio de 1994.

6 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho é a área
do município de Chamusca e as condições de trabalho e as regalias
sociais são as genericamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e
agentes da administração local.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
7.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão ser admitidos

os candidatos que reúnam os requisitos constantes do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 � Requisitos especiais:

Concurso I � os constantes na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redac-
ção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro;

Concurso II � os constantes na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º
do artigo do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro;

Concurso III � os constantes no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro;

Concurso IV � os constantes no n.º 2 do artigo 14.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro;

Concurso V � os constantes no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Chamusca, em
papel formato A4, remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo da apresentação das mesmas para a
Câmara Municipal da Chamusca, Rua Direita de S. Pedro, 2140-098
Chamusca, ou entregue pessoalmente na Secção de Recursos Huma-
nos até ao último dia útil do prazo e dentro do horário de expediente,
onde deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de iden-
tidade e respectivo emissor, número fiscal de contribuinte,
residência, código postal e número de telefone);

b) Identificação do concurso a que se candidata, com referên-
cia expressa ao Diário da República onde consta a publica-
ção do presente aviso;

c) Habilitações literárias e profissionais;
d) Identificação da categoria que o candidato detém e tempo

de serviço efectivo na categoria, especificando a classifica-
ção de serviço relevante para efeitos do respectivo concurso;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato considere rele-
vantes para apreciação do seu mérito ou que constituam
motivo de preferência legal, desde que devidamente compro-
vados.

8.2 � Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado, sob
pena de exclusão:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

b) Curriculum vitae, detalhado, assinado e datado;
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c) Declaração comprovativa das habilitações literárias e pro-
fissionais;

d) Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou organis-
mo de origem, da qual constem todos os elementos mencio-
nados na alínea d) do n.º 8.1 do presente aviso.

8.3 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais a que se refere o n.º 8.1 do presente aviso,
com excepção do certificado de habilitações literárias, se os candida-
tos declararem no mesmo, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos.

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8.4 � Os candidatos que pertençam ao quadro de pessoal desta

Câmara Municipal, são dispensados da apresentação dos documentos
referidos no 8.2, à excepção do curriculum vitae, por constarem do
seu processo individual.

9 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos, será efec-
tuada através de avaliação curricular e entrevista profissional de se-
lecção, aos quais será atribuída a valoração total de 0 a 20 valores,
distribuída da seguinte fórmula, sendo excluídos os candidatos que
obtenham classificação final inferior a 9,5 valores:

AC + EPS
CF = ����

2

10 � A apreciação em cada método de selecção será efectuada
através da valoração dos seguintes factores:

A avaliação curricular, pontuada de 0 a 20 valores, resulta da
média aritmética simples dos seguintes factores, em que:

HL + FP + EP
AC = ������

3

Habilitações literárias (HL):

4.º ano de escolaridade � 10 valores;
6.º ano de escolaridade � 12 valores;
9.º ano de escolaridade � 13 valores;
10.º ano de escolaridade � 14 valores;
11.º ano de escolaridade � 15 valores;
12.º ano de escolaridade � 16 valores;
Licenciatura � 17 valores;
Pós-graduação � 18 valores;
Mestrado � 19 valores;
Doutoramento � 20 valores.

Formação profissional (FP) � em que ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional:

Sem acções de formação � 12 valores;
Acções de formação até 15 dias � 18 valores;
Acções de formação até 20 dias � 19 valores;
Acções de formação superior a um mês � 20 valores.

Experiência profissional na área funcional:

Até 3 anos � 13 valores;
De 3 anos a 5 anos � 16 valores;
De 5 anos a 9 anos � 18 valores;
Superiores a 10 anos � 20 valores.

11 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � terá em vista
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados os seguin-
tes parâmetros:

Bastante favorável � de 15 a 20 valores;
Favorável � de 10 a 14 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 9 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas das reuniões do júri.

13 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

14 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos ad-
mitidos e excluídos e da lista de classificação final será feita nos ter-
mos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15 � Composição do júri:

Concurso I:

Presidente � vice-presidente Francisco Manuel Petisca
Matias.

Vogais efectivos � José António Reis e Silva de Oliveira
Neves, técnico superior de 1.ª classe, arquitecto, e a téc-
nica superior de 1.ª classe, engenheira do ambiente Evelina
Maria Ribeiro Arrabaça Cebola Gonçalves Mendes.

Vogais suplentes � vereadores Fernando Manuel Amaro
Pratas, e João Carlos de Magalhães do Amaral Neto.

Concurso II:

Presidente � vice-presidente Francisco Manuel Petisca
Matias.

Vogais efectivos � as técnicas superiores de 1.ª classe Cri-
sálida de Jesus Vacas Cachapuz da Silva e Maria de Lourdes
Costa e Silva Marta Salgado.

Vogais suplentes � vereadores Fernando Manuel Amaro
Pratas, e António Gabriel dos Santos Maurício.

Concurso III:

Presidente � técnica superior de 1.ª classe, engenheira do
ambiente, Evelina Maria Ribeiro Arrabaça Cebola Gon-
çalves Mendes.

Vogais efectivos � vice-presidente Francisco Manuel Pe-
tisca Matias, e o vereador Fernando Manuel Amaro Pra-
tas.

Vogais suplentes � técnica superior de 2.ª classe engenheira
civil, Sandra Maria de Jesus Oliveira Matias, e o vereador
Joaquim Luís Nalha Condeço.

Concursos IV e V:

Presidente � vice-presidente Francisco Manuel Petisca
Matias.

Vogais efectivos � encarregado João da Conceição Alcobia,
e o chefe de Gabinete Joaquim Emidio dos Santos.

Vogais suplentes � vereadores Fernando Manuel Amaro
Pratas, e Joaquim Luís Nalha Condeço.

Nas faltas e impedimentos, o presidente do júri será substituído pelo
primeiro vogal efectivo.

1 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Francisco
Manuel Petisca Matias. 1000229034

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Concurso público para provimento do cargo de chefe
de Divisão de Gestão de Recursos Humanos

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de 30
de Abril de 2003, foi nomeado pelo período de três anos, ao abrigo
do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o candidato classifica-
do no concurso para provimento do lugar de chefe de Divisão de Gestão
de Recursos Financeiros, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 285, de 10 de Dezembro de 2002, Gilberto
Pereira Martinho.

O candidato é nomeado por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir de 2 de Maio de 2003, nos termos do n.º 7 do ar-
tigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação para o lugar nos
20 dias imediatos aos da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

30 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Jaime Manuel
Gonçalves Ramos. 1000229061

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
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25 de Junho, faz-se público que, por meu despacho de 17 de Junho de
2003, se encontram abertos concursos externos de admissão a está-
gio para ingresso em carreiras do grupo de pessoal técnico superior,
nas áreas específicas adiante indicadas, com vista ao preenchimento
dos seguintes lugares vagos existentes no quadro de pessoal desta
Câmara Municipal:

1.1 � Grupo de pessoal técnico superior:
1.1.1 � Categoria de técnico superior de 2.ª classe, da carreira

técnica superior (relações públicas) � um estagiário com vista ao
preenchimento de um lugar vago.

1.1.2 � Categoria de técnico superior de 2.ª classe, da carreira
técnica superior (turismo) � um estagiário com vista ao preenchi-
mento de um lugar vago.

2 � Prazo de validade � os concursos visam exclusivamente o
provimento das vagas referidas, caducando com o respectivo preen-
chimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de Julho, 248/85, de 15
de Julho, 247/87, de 17 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, 409/91, de 17 de Outubro, Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho.

4 � Conteúdos funcionais:
4.1 � Técnico superior (relações públicas) � os conteúdos funci-

onais, de acordo com o previsto no Despacho n.º 10 688/99, da S. E.
A. L. O. T. publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de
31 de Maio de 1999, são:

Planeia, elabora, organiza e controla acções de comunicação para
estabelecer, manter e aperfeiçoar o conhecimentos mútuo
entre entidades ou grupos e o público com que estes estejam
directa ou indirectamente relacionados; participa em acções
de carácter protocolar.

Técnico superior (turismo) � os conteúdos funcionais, de acordo
com o previsto no Despacho n.º 7014/2002, da S. E. A. L. O. T.,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 4 de Abril de
2002, são:

Exerce, com autonomia e responsabilidade, funções de investi-
gação, estudo e concepção tendentes a informar a decisão
superior, cabendo-lhe nomeadamente:

Realizar estudos e outros trabalhos conducentes à definição
e concretização das políticas do município na área dos
turismo;

Recolher, tratar e difundir toda a informação turística ne-
cessária ao serviço em que está integrado;

Planear, organizar e controlar acções de promoção turística;
Participar em acções de inspecção e licenciamento de esta-

belecimentos de restauração e bebidas;
Emitir pareceres com vista ao licenciamento de unidades

hoteleiras ou de turismo no espaço rural;
Coordenar e superintender a actividade de outros profissio-

nais do sector, se tal for incumbido.

5 � Remuneração, e condições de trabalho:

a) Durante o período de estágio, o vencimento será correspon-
dente ao índice 310, constante do anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro. O estagiário aprovado com
classificação não inferior a Bom (14 valores) será provido
em 2.ª classe, a título definitivo, na vaga posta a concurso
e terá direito a vencer pelo escalão 1, índice 400 da respec-
tiva categoria;

b) As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração lo-
cal.

6 � Local de trabalho � área do município de Espinho.
7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, ou seja:

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 dos cargos;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do 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.

7.2 � Requisitos especiais:

a) Técnico superior (turismo) � licenciamento em Turismo;
b) Técnico superior (relações públicas) � licenciatura em Re-

lações Públicas e Publicidade.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � 10 dias úteis contados da data da publicação do

presente aviso no Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas devem ser formalizadas mediante

requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Espi-
nho, podendo ser entregue directamente na Secção de Administração
de Pessoal ou remetido pelo correio, registado, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado, para Largo Dr. José Salvador, apartado 700,
4501-901 Espinho, nele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, código
postal e telefone;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-

rência ao número e data do Diário da República em que foi
publicado este aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou constituí-
rem motivo de preferência legal e, neste caso, devidamente
comprovadas.

8.3 � Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados sob
pena de exclusão dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo candida-
tos;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte;

c) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias ou fotocópia conferida pelos serviços
competentes;

d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais
(acções de formação, estágios, seminários, etc.);

e) Documentos comprovativos de que reúnem os requisitos
referidos na alínea c) do n.º 7.1 do presente aviso.

8.4 � Não é exigida a apresentação da documentação referida nas
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um desse requisitos.

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

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

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar para
os diferentes concursos, serão, nos termos dos artigos 19.º, 20.º e
alínea f) do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os
seguintes:

11.1 � Prova de conhecimentos, com carácter eliminatório.
11.2 � Avaliação curricular.
11.3 � Entrevista profissional de selecção.
11.4 � As provas de conhecimentos tem carácter eliminatório,

sendo adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos
os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, con-
siderando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferio-
res a 9,5 valores.

11.5 � As provas de conhecimentos para estes concursos serão
escritas, de natureza teórica, com a duração de duas horas, e versarão
sobre a seguinte matéria, a qual constitui o respectivo programa de
provas por mim aprovado:

11.5.1 � Técnico superior (turismo):

Matéria geral:

Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, alterado pelos Decreto-Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.
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Matéria específica:

Constituição da República Portuguesa; Código do Procedi-
mento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e republicados em
anexo no mesmo; Competências e regime jurídico de
funcionamento dos órgãos do município e das freguesi-
as � Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e republicado pela mesma; Quadro de transferência
de atribuições e competências para as autarquias locais �
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; História da Cidade de
Espinho, Informação Turística, Papel da Autarquia; Ani-
mação turística/urbana; Património histórico-cultural de
Espinho.

Bibliografia a consultar � Boletins culturais de Espinho, Edição
Câmara Municipal de Espinho, 1970-1984; Anais de História
de Espinho, Francisco Azevedo Brandão, Edição Câmara
Municipal de Espinho e Junta de Freguesia de Espinho (II
volumes), 1991; A Génese de Espinho � Histórias e postais,
Carlos Morais Gaio, Edição Campo das Letras, 1999; Mono-
grafia de Espinho, Álvaro Pereira, Edição do Autor, 1970.

11.5.2 � Técnico superior (relações públicas):

Matéria geral:

Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, alterado pelos Decreto-Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

Matéria específica:

Constituição da República Portuguesa; Código do Procedi-
mento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e republicados em
anexo no mesmo; Competências e regime jurídico de
funcionamento dos órgãos do município e das freguesias �
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, e republicado pela mesma; Quadro de transferência
de atribuições e competências para as autarquias locais �
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; A imagem da autar-
quia no relacionamento com os munícipes e o papel das
relações públicas.

12 � Cada uma das provas serão classificadas na escala de 0 a 20
valores e a ordenação final dos candidatos é feita de harmonia com a
classificação final, que resultará da média aritmética ponderada, das
classificações obtidas nos três métodos de selecção.

13 � O local, a data e hora da realização dos métodos de selecção
serão a devido tempo comunicados por ofício registado a todos os
candidatos.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação constam de actas de
reuniões do júri dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

15 � As listas de candidatos e classificação final serão publicitadas
nos termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º, 38.º, 39.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Regime de estágio:

a) O estágio terá a duração de um ano, tem carácter probatório
e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho. Findo o período de estágio, os estagiári-
os serão avaliados por um júri de estágio, de acordo com os
princípios fixados no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, e se nesse avaliação obtiverem
classificação não inferior a Bom (14 valores), ingressarão a
título definitivo, em técnicos superiores de 2.ª classe das res-
pectivas carreiras;

b) Avaliação � na avaliação e classificação final do estágio
serão ponderados pelo júri os seguintes factores:

b1) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b2) Classificação de serviço obtida durante o período de

estágio;
b3) Os resultados de frequência de cursos de formação

directamente relacionados com as funções a exercer que
vierem a ser ministrados ao estagiário;

b4) A classificação final do estágio traduz-se na escala de
0 a 20 valores.

c) O relatório e a classificação de serviço deverão ser submeti-
dos à apreciação do júri, no prazo máximo de 30 dias após
o termo do estágio.

17 � Os júris dos concursos terão a seguinte composição:

Técnico superior de turismo:

Presidente � Dr. António Couto Canastro, vereador.
Vogais efectivos � Dr. José Carvalho da Fonseca, director

do Departamento de Desenvolvimento Local, e Alexan-
dre Tomas Silva Carneiro Nunes Sousa, técnico superior
de 2.ª classe de recursos humanos.

Vogais suplentes � Dr. João Eduardo Silva Cavacas, técnico
superior de 2.ª classe de recursos humanos, e Dr.ª Maria
Manuela Avelar Rocha, técnica superior de 2.ª classe
turismo.

Vogal substituto do presidente � o primeiro vogal efectivo.

Técnico superior de relações públicas:

Presidente � Dr. António Couto Canastro, vereador.
Vogais efectivos � Dr. José Carvalho da Fonseca, director

do Departamento de Desenvolvimento Local, e Alexan-
dre Tomas Silva Carneiro Nunes Sousa, técnico superior
de 2.ª classe de recursos humanos.

Vogais suplentes � Dr. João Eduardo Silva Cavacas, técnico
superior de 2.ª classe de recursos humanos, e Dr.ª Ana
Margarida Faria Alves Oliveira Loureiro, técnica supe-
rior de 2.ª classe de relações públicas.

Vogal substituto do presidente � o primeiro vogal efectivo.

18 � Pessoas com deficiência:
18.1 � Em ambos os concursos, os candidatos com um grau de

incapacidade igual ou superior a 60%, abrangidos pelo Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, têm preferência em igualdade de clas-
sificação, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º, do mesmo
diploma, devendo os mesmos para efeitos de admissão aos concursos,
declarar no requerimento, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como os meios de
comunicação, expressão a utilizar no processo de selecção.

19 � 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 Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Rolando
Nunes de Sousa. 3000109094

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 147/2003

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 26 de Maio de 2003, proferido nos termos da competência que me
foi conferida pelo presidente da Câmara, por despacho datado de 1 de
Outubro de 2002, publicado através de edital n.º 308/2002, de 11 de
Outubro, foram nomeados a partir de 26 de Maio de 2003, por ur-
gente conveniência de serviço, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para dois lugares de téc-
nico superior de 2.ª classe, da carreira de arquitecto, pertencentes ao
quadro de pessoal desta autarquia, os dois candidatos aprovados e
melhor classificados, respectivamente, Filipe Manuel Ramos Rosa da
Cunha e Ana Paula Marques Gordinho.

26 de Maio de 2003. � A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro. 1000229068

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
11 de Junho, do corrente ano, no uso da competência prevista no
n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, através do despacho n.º 58
PR/2002, de 4 de Novembro, nomeei, por reclassificação profissio-
nal, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
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Setembro, o auxiliar administrativo, António Costa Gomes Pires, po-
sicionado no escalão 3, índice 143, para a carreira, categoria de assis-
tente administrativo, à qual corresponde o escalão 1 e índice 195.

Os processos de nomeação não estão sujeitos à fiscalização prévia
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.

11 de Junho de 2003. � O Vereador com competências delegadas,
Vítor Manuel Silva Guedes. 3000109161

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
11 de Junho, do corrente ano, no uso da competência prevista no
n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, através do despacho n.º 58
PR/2002, de 4 de Novembro, nomeei, por reclassificação profissio-
nal, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, o auxiliar técnico de turismo, José Alberto Marques Mar-
tins, posicionado no escalão 6, índice 244, para a carreira, categoria
de assistente administrativo, à qual corresponde o mesmo escalão e
índice. A presente nomeação é feita em comissão de serviço extraor-
dinária, pelo período de seis meses.

Os processos de nomeação não estão sujeitos à fiscalização prévia
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.

11 de Junho de 2003. � O Vereador com competências delegadas,
Vítor Manuel Silva Guedes. 3000109162

Aviso

Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que,
pelo meu despacho de 18 de Junho de 2003, nomeei, precedido de
estágio, na carreira de técnico superior de 2.ª classe, categoria de
engenheiro técnico agrário, a candidata Isabel Margarida Guedes
Amaral Cardoso.

A nomeada deverá tomar posse no prazo legal de 20 dias contados
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia 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.

18 de Junho de 2003. � O Vereador com competências delegadas,
Vítor Manuel Silva Guedes. 3000109160

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
18 de Junho, do corrente ano, no uso da competência prevista no
n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, através do despacho n.º 58
PR/2002, de 4 de Novembro, nomeei, em sequência do processo de
reclassificação profissional, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e após a conclusão do período de um
ano em comissão de serviço extraordinária, a funcionária Odete Maria
Almeida Torres Freitas, para a carreira, categoria de técnica superior
de direito de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.

Os processos de nomeação não estão sujeitos à fiscalização prévia
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.

18 de Junho de 2003. � O Vereador com competências delegadas,
Vítor Manuel Silva Guedes. 3000109164

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
25 de Junho de 2003 e na sequência de concurso interno geral para
provimento de um lugar de chefe de Divisão de Educação e Acção
Social do quadro de pessoal desta autarquia, cujo aviso foi publicado

no Diário da República, 3.ª série, n.º 59, de 11 de Março de 2003,
cuja lista de classificação final foi homologada em 24 de Junho de
2003 e afixada nos serviços, nomeei, nos termos do artigo 18.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptada à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, em comissão de servi-
ço, pelo período de três anos, o candidato, João Manuel Vitorino
Gomes Rota.

Esta nomeação é feita por urgente conveniência de serviço, nos
termos do n.º 7 do artigo 18.º do citado diploma legal, e produz efei-
tos a partir da data do mencionado despacho.

O candidato nomeado deverá proceder à aceitação do referido lu-
gar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, atento o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o ar-
tigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Junho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Car-
mo Pires Almeida Borges. 3000109188

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
25 de Junho de 2003 e na sequência de concurso interno geral para
provimento de um lugar de chefe de Divisão de Planeamento e Orde-
namento do Território do quadro de pessoal desta autarquia, cujo aviso
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 59, de 11 de
Março de 2003, cuja lista de classificação final foi homologada em
24 de Junho de 2003 e afixada nos serviços, nomeei, nos termos do
artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptada à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, em co-
missão de serviço, pelo período de três anos, o candidato, Joaquim
Luís da Costa Gomes.

Esta nomeação é feita por urgente conveniência de serviço, nos
termos do n.º 7 do artigo 18.º do citado diploma legal, e produz efei-
tos a partir da data do mencionado despacho.

O candidato nomeado deverá proceder à aceitação do referido lu-
gar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, atento o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o ar-
tigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Junho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Car-
mo Pires Almeida Borges. 3000109189

Aviso

Nomeações

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara Mu-
nicipal da Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do con-
curso externo de ingresso para provimento de dois lugares de enge-
nheiro técnico civil de 2.ª classe estagiário, aberto nos termos do aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 7, de 9 de Janeiro de
2002, e após conclusões de estágios, foram nomeadas em 2 de Julho
de 2003 por despacho da presidente da Câmara Municipal, definitiva-
mente nas categorias de engenheiro técnico civil de 2.ª classe, as
candidatas abaixo indicadas, com as seguintes classificações:

Ana Bela Marques Ferreira � 14 valores;
Carla Cristina Pereira Reis � 14 valores.

As candidatas deverão aceitar os lugares no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso. (As presentes nomeações não
estão sujeitas a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Julho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Carmo
Pires Almeida Borges. 3000109190

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho, de
11 de Junho de 2003, no uso de competências, nos termos do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
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republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi deferida, nos
termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
licença sem vencimento de longa duração à funcionária Maria Dulce
Neto Gaspar, a produzir efeitos em 11 de Junho de 2003.

12 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Maga-
lhães. 3000109085

CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de três lugares de auxiliar administrativo

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002, ao
abrigo dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo, e para os efeitos previstos
no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, que por
despacho de 20 de Junho de 2003, e considerando que o concurso
aberto para três lugares de auxiliar administrativo, aberto pelo aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 155, de 8 de Julho de
2002, se encontra válido e que foi aberto para três lugares e para os
lugares que viessem a ocorrer até ao limite de cinco vagas, foi no-
meada ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, para o lugar vago de auxiliar administrativo
[escalão 1, índice 115 (125)] do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal a candidata classificada em 7.º lugar no concurso em epí-
grafe, Marília da Silva Ribeiro.

A candidata dispõe de 20 dias a contar da presente publicação em
Diário da República para se apresentarem a tomar posse. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas nos termos do disposto no n.º 1
do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

20 de Junho de 2003. � O Vereador, José António da Costa Tomé.
3000109226

Aviso

Reclassificação profissional

José António da Costa Tomé, vereador em regime de permanência,
responsável pela direcção e gestão dos recursos humanos:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de fevereiro de 2002 ao
abrigo do artigo 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do
Código do Procedimento Administrativo que por despacho de 18 de
Março de 2003 do presidente da Câmara procedeu-se à reclassifica-
ção profissional de Dina Filomena Soares Salvador e Emília Maria
Cruz Arsénio com a categoria de auxiliar administrativo, escalão 1,
índice 125, em assistentes administrativos, escalão 1, índice 195, ao
abrigo das alíneas a) e e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, tendo as mesmas sido dispensadas da nomeação em
comissão de serviço extraordinária do exercício de funções por infor-
mação favorável de 27 de Março de 2003 e 2 de Julho de 2003,
conforme o permitido pelo n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.

As candidatas dispõem de 20 dias a contar da presente publicação
em Diário da República para se apresentar a tomar posse. (Isento de
fiscalização do tribunal nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

3 de Julho de 2003. � O Vereador, José António da Costa Tomé.
3000109227

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Junho de 2003, foram nomeados, para os lugares de trolha

principal, nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, os candidatos classificados no concurso interno de acesso
geral, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 44, de 21 de Fevereiro de 2003, Gabriel António Freitas da Cu-
nha, José Fernando Alves de Almeida, Eduardo Silva Ribeiro e Manu-
el António da Costa e Cunha, tendo os mesmos o prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso para assinar o respectivo ter-
mo de aceitação.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Do-
mingos da Silva Tiago. 1000229036

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Junho de 2003, foram nomeados, para os lugares de chefe de
armazém, nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, os candidatos classificados no concurso interno de aces-
so geral, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 49, de 27 de Fevereiro de 2003, Alcino Manuel Moreira Ro-
drigues e Jorge Manuel Teixeira, tendo os mesmos o prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso para assinar o respectivo
termo de aceitação.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Do-
mingos da Silva Tiago. 1000229051

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Junho de 2003, foi nomeada, para o lugar de técnico profissio-
nal de construção civil especialista, nos termos do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a candidata classificada no
concurso interno de acesso geral, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 49, de 27 de Fevereiro de 2003, Cân-
dida Maria da Silva Matias e Pereira, tendo a mesma o prazo de 20
dias a contar da publicação do presente aviso para assinar o respecti-
vo termo de aceitação.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Do-
mingos da Silva Tiago. 1000229052

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Junho de 2003, foram nomeados, para os lugares de pedreiro
principal, nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, os candidatos classificados no concurso interno de acesso
geral, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 49, de 27 de Fevereiro de 2003, António Sérgio Neves Teixeira,
António Manuel Machado da Cunha e António Ferreira da Silva, ten-
do os mesmos o prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso para assinar o respectivo termo de aceitação.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Do-
mingos da Silva Tiago. 1000229057

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Aviso

Reclassificação profissional

Dr. Manuel Carrilho Bugalho, presidente da Câmara Municipal de
Marvão:

Torna público que no uso da competência que me confere a alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na re-
dacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, por meu despacho de
30 de Junho do corrente ano, precedi à reclassificação profissional,
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nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, a título definitivo, conforme o disposto no n.º 5 do

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com efei-
tos a partir de 1 de Julho de 2003, o seguinte funcionário:

Nome Carreira/categoria actual Escalão/índice Transitado da categoria Escalão/índice

João José Delgado Pereira ...... Encarregado de parques de máquinas de parques de 1/235 Fiel de armazém ....... 4/174
viaturas automóveis ou de transportes.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no
artigo 46.º no n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

2 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Carrilho
Bugalho. 1000229035

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 205/2003

Nomeação � directores de departamento

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que por seu despacho exarado a 5 de Junho de 2003,
foi nomeada, para o cargo de directora de Departamento de Adminis-
tração Geral e Finanças, em regime de substituição, Deolinda Maria
Braga Sousa Coutinho, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º da Lei n.º 79/
99, de 22 de Junho, aplicada à administração local por forma do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

13 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda. 1000229038

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Aviso

Discussão pública

António Rui Esteves Solheiro, presidente da Câmara Municipal de
Melgaço:

Torna público que, para dar cumprimento ao artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, procede à abertura
da discussão pública da alteração ao alvará de loteamento n.º 1/86, de
28 de Janeiro, emitido em nome de Maria Cândida da Cunha Esteves
de Sousa Menezes, que visa o aumento da área de construção em cave
na parte posterior dos lote, para além da área de implantação defini-
da no loteamento anteriormente aprovado, requerido por José Au-
gusto da Silva e respeitante ao prédio sito na Rua das Carvalhiças,
freguesia de Vila, concelho de Melgaço.

O prazo para a discussão pública é de 15 dias, contados a partir do
8.º dia da publicação no Diário da República.

Durante o período de discussão pública o processo de alteração da
operação  de loteamento pode ser consultado na Divisão de Planea-
mento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Melgaço, sita
no edifício dos Paços do Município, no Largo Hermenegildo Solheiro
em Melgaço, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

As reclamações, sugestões ou meras observações à referida altera-
ção deverão ser dirigidas, por escrito, ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Melgaço, e entregues no local acima referido.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Rui
Esteves Solheiro. 3000109099

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Aviso

Loteamento urbano � emparcelamento de terreno
situado na Avenida de S. Mateus, no Bunheiro

António Maria dos Santos Sousa, presidente da Câmara Municipal da
Murtosa:

Para cumprimento do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, decorrerá
um período de discussão pública de 15 dias, com início no dia seguinte
ao da sua publicação, relativo à operação de loteamento urbano �
emparcelamento, em nome de Sebastião de Oliveira Sousa, sito na
Avenida S. Mateus, freguesia do Bunheiro, concelho da Murtosa.

Os prédios a serem emparcelados encontram-se inscritos na matriz
predial rústica da freguesia do Bunheiro sob os artigos 13251 e 13250
e descritos na Conservatória do Registo Predial da mesma freguesia
sob os n.os 3225/250797, e 4403/180700, respectivamente, e têm as
seguintes designações, áreas e confrontações:

Artigo 13251 � Breja, Correias ou Breja do Porto Pequeno �
Cultura � área 1100 m2;Norte e Sul � Maria José da Silva;
nascente � Regueira, Poente, Avenida;

Artigo 13250 � Breja � Cultura � área 1700 m2; � Norte �
Manuel Nédio T. Cirne; Sul � António Maria Marques da Sil-
va, nascente � António Maria Barrega e Poente � Avenida.

Do emparcelamento resultará a constituição de um único lote ur-
bano, com a área total de 2800 m2 e a cedência de 54 m2 para o
domínio público. O lote confronta do Norte com Manuel Nédio Ta-
vares Cirne, a Sul com Maria José da Silva, a Nascente com António
Maria Barrega e a Poente com Avenida S. Mateus.

Durante o período de discussão pública, os interessados poderão
consultar o processo todos os dias úteis na Câmara Municipal da
Murtosa, na Secção de Obras.

Reclamações, sugestões ou informações que possam ser considera-
das no âmbito do processo de licenciamento do loteamento urbano �
emparcelamento devem ser dirigidas, ao presidente da Câmara Muni-
cipal da Murtosa, por escrito ou entregues directamente na Câmara
Municipal ou remetidas por correio registado.

24 de Junho de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000109174
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CLIP � COLÉGIO LUSO INTERNACIONAL
DO PORTO, S. A.

Sede: Rua de Vila Nova, 1071-1199, freguesia de Aldoar,
concelho do Porto

Capital social: € 5 000 000

Matriculada na 1.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial do
Porto sob o n.º 1726.

Número de identificação de pessoa colectiva 503110175.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social, convoco os Srs. Accionis-
tas da sociedade Clip � Colégio Luso Internacional do Porto, S. A.,
para reunirem em assembleia geral, na sede social, situada na Rua de
Vila Nova, 1071-1199, da freguesia de Aldoar, concelho do Porto,
no próximo dia 2 de Setembro de 2003, pelas 18 horas, com a se-
guinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício de 2002;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar sobre a alteração do artigo 15.º do contrato de
sociedade;

5) Deliberar sobre a alteração do artigo 18.º do contrato de
sociedade;

6) Deliberar sobre a ratificação da nomeação por cooptação do
administrador Dr. Óscar Nogueira;

7) Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para
o triénio de 2003-2005;

8) No caso de as propostas dos n.os 4 e 5 serem aprovadas,
deliberar sobre a concessão a um administrador dos necessá-
rios poderes para, em nome e em representação desta socie-
dade, outorgar a competente escritura pública de alteração
do contrato de sociedade;

9) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a socie-
dade.

Nos termos do artigo 9.º do contrato social, podem participar na
assembleia geral todos os accionistas com direito de voto que até oito
dias antes da data designada para a assembleia geral tenham as acções,
quando nominativas, averbadas em seu nome no registo da sociedade
e, quando ao portador, registadas em seu nome no registo da socieda-
de ou depositadas no cofre da sociedade ou de instituições de crédito.
O depósito em instituição de crédito tem de ser comprovado por carta
emitida pela mesma que dê entrada na sociedade até oito dias antes da
data da realização da assembleia.

Atendendo ao disposto no n.º 3 do artigo 9.º e nos n.os 1 e 2 dos
artigos 10.º e 11.º do contrato de sociedade:

a) Caberá um voto a cada grupo de 100 acções;
b) Relativamente às acções nominativas, não serão contados

os votos superiores quando emitidos por um só accionista;
c) Os accionistas que forem pessoas singulares podem fazer-

-se representar na assembleia geral por um membro do con-
selho de administração, pelo cônjuge, por ascendente ou
por descendente ou por outro accionista; as pessoas colec-
tivas far-se-ão representar por quem, para o efeito, desig-
narem;

d) Como instrumento de representação, será necessária a apre-
sentação de carta contendo o nome e o domicílio do repre-
sentante e a data da assembleia, devidamente assinada, dirigida
ao presidente da mesa, até ao início da reunião da assembleia
geral;

e) Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se
comunicarem essa intenção ao presidente da mesa, por es-
crito, até três dias antes da data da reunião, salvo se tive-
rem comprovado o depósito das acções em instituição de
crédito.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, para
consulta, os elementos informativos e os documentos mencionados nos
artigos 288.º e 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

O texto das cláusulas do contrato de sociedade constantes das pro-
postas de alteração indicadas nesta convocatória fica à disposição dos
Srs. Accionistas, na sede da sociedade, situada na Rua de Vila Nova,
1071-1199, da freguesia de Aldoar, concelho do Porto, a contar a
partir da data da respectiva convocação.

2 de Julho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000109284

U. E. A. � EMPREENDIMENTOS URBANOS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da sociedade U. E. A. � Empreendi-
mentos Urbanos, S. A., contribuinte n.º 503430749, com sede na
Avenida do Lidador, 506, 2.º, sala 10, em Águas Santas, Maia, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 10 467/980831, com o capital social de € 1 000 000, para a
assembleia geral dos accionistas a reunir pelas 15 horas e 30 minutos
do dia 8 de Setembro de 2003, na sua sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Deliberar sobre o aumento de capital social para € 1 100 000,
por entradas em dinheiro.

Nos termos do artigo 9.º do contrato da sociedade, têm direito a
participar e votar na assembleia os accionistas que sejam titulares de
pelo menos 100 acções, podendo os accionistas sem direito de voto
agrupar-se de forma a completar o número exigido ou um número
superior.

Para o caso de a assembleia não poder reunir-se na data marcada
por falta de quórum, convoca-se, desde já, a assembleia geral dos Srs.
Accionistas para deliberar sobre a referida ordem de trabalhos em
reunião a realizar na sede social no dia 3 de Outubro de 2003, pelas
14 horas.

10 de Julho de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Ana Maria Marques Antunes dos Reis. 3000109352

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Le Meridien Penina

Capital social: € 3 519 496,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da Sociedade Turística da Penina, S. A., para reunirem em assembleia
geral, na sede social, pelas 10 horas do dia 28 de Agosto de 2003,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a designação dos membros dos ór-
gãos sociais.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas de que:

Nos termos previstos no artigo 12.º dos estatutos da Sociedade
Turística da Penina, S. A., a assembleia geral é composta por
todos os accionistas possuidores de 1 ou mais acções regista-
das no livro de averbamento da Sociedade ou depositadas,
consoante forem nominativas ou ao portador, até 10 dias
antes do dia marcado para a reunião;

A qualidade de accionista deverá comprovar-se através de apre-
sentação ou envio ao presidente da mesa da assembleia geral,
para o Hotel do Golfe da Penina, lugar da Penina, em Porti-
mão, de certificado, emitido nos termos do n.º 2 do artigo 78.º
do Código dos Valores Mobiliários pelos intermediários finan-
ceiros que tenham a seu cargo o serviço de depósito das ac-
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ções, da posse dos títulos ou de acordo com o que constar do
registo da Sociedade, consoante o aplicável;

As acções deverão permanecer inscritas, registadas ou deposita-
das em nome do accionista até ao encerramento da reunião da
assembleia geral;

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões das as-
sembleias gerais pelo cônjuge, por ascendente ou por descen-
dente, por outro accionista, por um membro do conselho de
administração ou por terceiros;

A representação do accionista poderá ser feita através de carta
dirigida por este último ao presidente da mesa da assembleia
geral, para o Hotel do Golfe da Penina, lugar da Penina, em
Portimão, devendo igualmente ser enviadas as cartas dos ac-
cionistas que sejam pessoas colectivas comunicando o nome
de quem as representará, bem como os instrumentos de agru-
pamentos de accionistas.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, John Benedict Stilwell. 1000229367

LANO VÍDEO � DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VÍDEOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais e
do artigo 16.º, n.º 2, dos estatutos da sociedade, fica convocada a
assembleia geral ordinária da sociedade Lano Vídeo � Distribuição e
Comercialização de Vídeos, S. A., pessoa colectiva n.º 503575321,
com sede na Avenida do Forte, 10, letra A, em Carnaxide, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 9862,
com o capital social de € 1 746 150, para reunir na respectiva sede
social, no próximo dia 11 de Agosto de 2003, pelas 18 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Eleição do presidente da mesa da assembleia geral em face
da renúncia apresentada pelo presidente anterior;

2) Discussão e deliberação sobre o relatório de gestão e as con-
tas do exercício de 2002;

3) Discussão e deliberação da proposta de aplicação de resulta-
dos;

4) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade no ano 2002;

5) Rectificação das deliberações sociais tomadas no âmbito do
ponto 3 da ordem de trabalhos da assembleia geral de 29 de
Junho de 2001, constantes da acta n.º 12;

6) Ratificação das medidas tomadas contra ex-membro do con-
selho de administração da sociedade para recuperação de
montantes em dívida;

7) Outros assuntos de interesse social.

Nos termos do artigo 12.º dos estatutos da sociedade, os
Srs. Accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem
ter averbadas em seu nome, no livro de registo de acções da socieda-
de, até 15 dias antes da data marcada para a reunião, todas as acções
com que pretendam exercer o seu direito de voto ou comprovar, até
à mesma data, o respectivo depósito em intermediário financeiro.

As referidas acções deverão permanecer registadas em nome do
accionista ou depositadas nos termos supra-referidos pelo menos até
ao encerramento da reunião da assembleia geral.

A cada 100 acções corresponde um voto.
Os accionistas possuidores de um número de acções que não atinja

as 100 poderão agrupar-se de forma a, em conjunto e fazendo-se
representar por um dos agrupados, reunirem entre si o número neces-
sário ao exercício do direito de voto.

Qualquer accionista com direito de voto pode fazer-se representar
na assembleia geral, devendo para o efeito indicar ao presidente da
mesa, por carta a entregar até cinco dias antes da data da assembleia
geral, quem o representará.

Nenhum accionista pode fazer-se representar por mais de uma
pessoa na mesma reunião da assembleia geral.

No caso de contitularidade de acções, só o representante comum
ou um representante deste poderá participar nas reuniões da assembleia
geral.

Ao usufrutuário, ao credor pignoratício de acções ou a outro que
disponha de garantia equivalente só pertence o direito de participar
nas assembleias gerais nas condições previstas nos estatutos, e não
na lei.

Mais se informa que se no dia, no local e na hora marcados para a
realização da assembleia geral não estiver presente o número de ac-

cionistas necessário para que a assembleia possa constituir-se e
validamente deliberar fica a mesma desde já marcada, em segunda
convocatória, para o dia 28 de Agosto de 2003, pelas 18 horas, na
sede da sociedade.

10 de Julho de 2003. � A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Andreia Delgado Ferreira Dias. 3000109566

ARMETAL � EQUIPAMENTOS, S. A.

Capital social: 7 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 32 135.

Contribuinte n.º 500030340.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os Srs. Accionis-
tas desta sociedade a reunirem-se em assembleia geral extraordinária,
na sua sede, em Lisboa, Avenida de Óscar Monteiro Torres, 37, 1.º,
esquerdo, no dia 30 de Julho de 2003, pelas 19 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Proceder à eleição para substituição de um membro do con-
selho de administração para o ano 2003;

2.º Discutir e deliberar sobre qualquer assunto avulso de interes-
se para a sociedade que seja apresentado e desde que seja aceite
pelos Srs. Accionistas.

8 de Julho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
João José Laranjo Ribeiro. 3000109571

DIVERSOS

ESTÁDIO MUNICIPAL DE AVEIRO, E. M.

Estatutos

CAPÍTULO I
Disposições iniciais

SECÇÃO I

Denominação, personalidade e capacidade jurídica,
regime jurídico e sede

ARTIGO 1.º

Denominação, personalidade e capacidade jurídica

1 � A empresa do Estádio Municipal de Aveiro, E. M., adiante
designada E. M. A., goza de personalidade jurídica e é dotada de au-
tonomia administrativa, financeira e patrimonial.

2 � A capacidade financeira da E. M. A. abrange todos os direi-
tos e obrigações necessários à prossecução do seu objecto, nos ter-
mos dos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

Regime jurídico

A E. M. A. rege-se pelos presentes estatutos, pelo regime das
empresas municipais e, subsidiariamente, pelo regime jurídico do
sector empresarial do Estado, e na falta de regulação neste diploma,
pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A E. M. A. tem a sua sede no Centro Cultural e de Congres-
sos de Aveiro.

2 � A E. M. A. pode, por deliberação do seu conselho de admi-
nistração, adoptar outro local ou instalação como sede, quando tal
se mostre necessário ou conveniente para a prossecução do seu ob-
jecto social.
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SECÇÃO II

Objecto

ARTIGO 4.º

Objecto

A E. M. A. tem como objecto social a realização e coordenação
de todos os actos necessários ou convenientes à construção do novo
Estádio Municipal de Aveiro, de que será proprietária e dona da obra,
sito no lugar de Taboeira, freguesia de Esgueira, conforme planta de
localização anexa, tendo em vista a sua conclusão atempada para o
acolhimento de uma das fase do Campeonato da Europa de 2004 em
futebol, bem como a gestão do Estádio após a sua construção; a
E. M. A. poderá, designadamente:

a) Promover a aquisição de bens móveis e imóveis;
b) Promover a abertura de concursos públicos;
c) Adquirir ou prestar serviços, tais como a elaboração de estudos

e projectos de engenharia e arquitectura, realização de auditorias e
administração e fiscalização de obras;

d) Gerir directamente a construção do Estádio e respectivos equi-
pamentos e a de todas as infra-estruturas e equipamentos directa-
mente associados à realização do Campeonato da Europa e garantir
que são cumpridas todas as especificações técnicas e demais exigên-
cias do caderno de encargos definido pela UEFA e pela Federação
Portuguesa de Futebol, ou outras entidades responsáveis pela organi-
zação do EURO 2004, designadamente a Sociedade Euro 2004, S. A.;

e) Encontrar e propor parcerias para o financiamento da cons-
trução e para a sua futura exploração.

CAPÍTULO II
Órgãos da empresa

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 5.º

Órgãos da empresa

São órgãos sociais da E. M. A.:
a) O conselho de administração;
b) O fiscal único;
c) O conselho geral.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 6.º

Composição

1 � O conselho de administração é o órgão de gestão da E. M. A.,
e é composto por três membros, um dos quais é o presidente, nomea-
dos e exonerados pela Câmara Municipal de Aveiro.

2 � O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos
seus membros algumas das suas competências, definindo para tanto
os limites e as condições do seu exercício.

ARTIGO 7º

Mandato

O mandato dos titulares do conselho de administração coincidirá
com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos
de exoneração e da continuação de funções até à efectiva substitui-
ção.

ARTIGO 8.º

Estatuto remuneratório

Os membros do conselho da administração serão retribuídos de
acordo com o estatuto remuneratório definido pela Câmara Munici-
pal de Aveiro.

ARTIGO 9.º

Competência do conselho de administração

Compete ao conselho de administração:
a) Gerir a empresa, praticando todos os actos e operações relati-

vos ao objecto social;
b) Administrar o seu património;
c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis,

com a excepção decorrente do artigo 16.º, alínea  b), «Alienação do
Estádio»;

d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e
as normas do seu funcionamento interno, designadamente em maté-
ria de pessoal e da sua remuneração;

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenien-
tes, incluindo os de substabelecer;

f ) Elaborar os instrumentos de gestão previsional e submetê-los à
aprovação da Câmara Municipal;

g) Elaborar o relatório e as contas de exercício e submetê-los à
aprovação da Câmara Municipal, bem como apresentar proposta de
aplicação dos resultados e ainda constituir as reservas nos termos
dos presentes estatutos;

h) Propor à Câmara Municipal a aprovação de preços e tarifas;
i) Solicitar à Câmara Municipal autorização para a celebração de

empréstimos a médio e longo prazos;
j) Efectivar a amortização, reintegração de bens e a reavaliação

do activo imobilizado, bem como a constituição de provisões;
k) Solicitar autorização à Câmara para aquisição de participações

no capital de sociedades.

ARTIGO 10.º

Competência do presidente do conselho de administração

1 � Compete ao presidente do conselho de administração:
a) Coordenar a actividade do órgão;
b) Convocar e presidir às reuniões;
c) Representar a empresa em juízo e fora dele;
d) Providenciar a correcta execução das deliberações.
2 � Nas suas faltas e impedimentos o presidente será substituído

pelo membro do conselho por si designado ou, na falta de designa-
ção, pelo membro do mesmo conselho mais velho.

3 � O presidente ou quem o substituir tem voto de qualidade nas
deliberações tomadas.

ARTIGO 11.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodici-
dade das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sem-
pre que seja convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por
requerimento da maioria dos seus membros.

2 � O conselho de administração não poderá funcionar ou deli-
berar sem a presença da maioria dos seus membros.

ARTIGO 12.º

Termos em que a empresa se obriga

A vinculação da empresa e a sua representação face a terceiros
realiza-se da seguinte forma:

a) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de ad-
ministração, sendo uma delas a do presidente ou do membro que o
substitua;

b) Pela assinatura de um dos membros, desde que o conselho nele
delegue poderes para o efeito;

c) Pela assinatura de mandatário ou mandatários no âmbito dos
poderes que lhe tenham sido conferidos, ou de procuradores especi-
almente constituídos, dentro dos limites da respectiva procuração;

d) Para actos de mero expediente bastará, porém, a assinatura de
um membro do conselho de administração, no exercício da compe-
tência que lhe tiver sido delegada.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 13.º

Competência

A fiscalização da empresa é exercida por um revisor ou por uma
sociedade de revisores oficiais de contas que procederá à revisão legal,
a quem compete, designadamente:

a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhes servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como

os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prosse-
cução do objecto da empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da empresa ou
por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de Aveiro infor-
mação sobre a situação económica e financeira da empresa;

f ) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a em-
presa a solicitação do conselho de administração;
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g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem
como sobre o relatório do conselho de administração e contas do
exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensató-
rias a receber pela empresa;

i) Emitir a certificação legal das contas.

SECÇÃO IV

Conselho geral

ARTIGO 14.º

Composição

O conselho geral é o órgão consultivo da E. M. A. e é composto
por cinco membros: quatro deles estarão em representação da Câ-
mara Municipal, de entidades directamente relacionadas com a acti-
vidade desenvolvida pela E. M. A. e dos utentes, sendo nomeados e
exonerados pelo executivo municipal; o quinto representará a As-
sembleia Municipal e será nomeado e exonerado por esta.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � Compete ao conselho geral:
a) Elaborar e aprovar o respectivo regimento;
b) Eleger a mesa;
c) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a

empresa, podendo emitir os pareceres ou recomendações conve-
nientes.

2 � O conselho geral poderá solicitar ao conselho de administra-
ção os elementos de informação necessários para o desempenho das
suas funções.

SECÇÃO V

Superintendência da Câmara Municipal

ARTIGO 16.º

Poderes de superintendência

No exercício dos poderes de superintendência cabe à Câmara
Municipal de Aveiro:

a) Emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de admi-
nistração no âmbito dos objectivos a prosseguir;

b) Autorizar a alienação ou a oneração do Estádio Municipal a
construir;

c) Autorizar alterações estatutárias;
d) Aprovar os instrumentos de gestão previsional;
e) Aprovar o relatório do conselho de administração, as contas

do exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o
parecer do fiscal único;

f ) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do conselho de admi-
nistração;

g) Autorizar a aquisição de participações no capital de socieda-
des;

h) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo pra-
zos;

i) Definir o estatuto remuneratório dos membros do conselho de
administração;

j) Determinar a realização de auditorias e averiguações ao fun-
cionamento da empresa;

k) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a empre-
sa, podendo emitir as recomendações que considerar convenientes;

l) Exercer outros poderes que lhes sejam conferidos pela lei ou
por estes estatutos.

CAPÍTULO III
Gestão financeira e patrimonial

ARTIGO 17.º

Princípios de gestão

1 � A gestão da empresa deve articular-se com os objectivos
prosseguidos pelo município de Aveiro, visando a conclusão atempada
do Estádio até Julho de 2003, de forma a acolher o EURO 2004 e
a sua subsequente gestão deve visar a viabilidade económica e equi-
líbrio financeiro.

2 � Na gestão da empresa, ter-se-ão em conta, nomeadamente,
os seguintes princípios:

a) Procurar minimizar o investimento da autarquia aveirense na
construção do Estádio, através de parcerias com entidades privadas

ou públicas, incluindo a possibilidade de ceder a gestão a uma tercei-
ra entidade;

b) Prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da explo-
ração a médio prazo;

c) Evolução da massa salarial adequada aos ganhos de produtivi-
dade e ao equilíbrio financeiro da empresa;

d) Subordinação da gestão a critérios empresariais, nomeadamen-
te em termos de taxa de rentabilidade, período de recuperação do
capital e grau de risco, excepto no caso de se acordar com a Câmara
Municipal de Aveiro a aplicação de outros critérios;

e) Adopção de uma gestão previsional por objectivos, adaptada à
dimensão da empresa.

ARTIGO 18.º

Objectivo estratégico

Dotar Aveiro de um novo estádio municipal com capacidade para
30 000 lugares, designadamente para acolher o EURO 2004 em fu-
tebol, evento desportivo de repercussão mundial que constitui uma
oportunidade única de afirmação e de promoção de Aveiro e de toda
a região, bem como para melhorar, no geral, a oferta de infra-estru-
turas para a realização de outras provas desportivas e de eventos
artísticos e musicais de grande dimensão.

ARTIGO 19.º

Instrumentos de gestão previsional

A gestão económica e financeira da empresa é disciplinada, no
mínimo, pelos seguintes instrumentos de gestão previsional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimentos e
financeiros;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de

proveitos e orçamentos de custos;
d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional;
f ) Contratos-programa, quando os houver.

ARTIGO 20.º

Planos de actividades, de investimento e financeiros

1 � Os planos plurianuais e anuais de actividades, de investimen-
to e financeiros devem estabelecer a estratégia a seguir pela empre-
sa, sendo reformulados sempre que as circunstâncias o justifiquem.

2 � Os planos de actividades, de investimento e financeiros de-
verão ser completados com os desdobramentos necessários para
permitir a descentralização de responsabilidades e o adequado con-
trolo de gestão.

3 � Os instrumentos previsionais deverão explicitar a forma como
procuram concretizar os planos plurianuais, referindo, nomeadamen-
te, os investimentos projectados e as respectivas fontes de finan-
ciamento.

4 � Os planos de actividades e demais instrumentos de gestão
previsional deverão ser remetidos à Câmara Municipal de Aveiro para
aprovação até 30 de Outubro do ano anterior àquele a que respei-
tem, podendo a referida Câmara Municipal solicitar, no prazo de
15 dias, todos os esclarecimentos que julgue necessários.

ARTIGO 21.º

Património

O património da empresa é constituído por todos os bens e direi-
tos que por qualquer meio venha a adquirir no exercício da sua acti-
vidade.

ARTIGO 22º

Montante do capital e modo de realização

1 � O montante do capital social da empresa é de 300 000 con-
tos, exclusivamente detido pela Câmara Municipal de Aveiro, reali-
zando-se no acto da escritura o valor de 90 000 contos e o restante
dentro do prazo estabelecido por lei.

2 � O capital social da empresa pode ser aumentado através de
dotações e outras entradas do município de Aveiro, bem como me-
diante a incorporação de reservas.

3 � As alterações do capital dependem de autorização da Câmara
Municipal de Aveiro.

ARTIGO 23.º

Receitas

Constituem receitas da E. M. A.:
a) As provenientes da sua actividade e as resultantes de serviços

prestados na prossecução do objecto social;
b) O rendimento de bens próprios;
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c) As comparticipações, doações e subsídios que lhe sejam desti-
nados;

d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua oneração;
e) As doações, heranças e legados;
f ) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e lon-

go prazos, bem como da emissão de obrigações;
g) Quaisquer outras que por lei ou contrato venham a perceber.

ARTIGO 24.º

Fundos de reserva e aplicação dos resultados do exercício

1 � A E. M. A. deverá constituir os fundos de reserva julgados
necessários, sendo obrigatória a constituição de:

a) Reserva legal;
b) Reserva para fins sociais.
2 � Constitui reserva legal a dotação anual correspondente a 10%

do resultado líquido do exercício, deduzido da quantia necessária à
cobertura de prejuízos transitados, reserva essa que somente poderá
ser utilizada para incorporação no capital ou para cobertura de pre-
juízos transitados.

3 � A reserva para fins sociais, a estabelecer pelo conselho de
administração, será fixada em percentagem sobre os resultados líqui-
dos e destina-se aos trabalhadores da empresa, de acordo com os
critérios de produtividade, fixados nos termos do artigo 30.º dos
presentes estatutos.

4 � Quando a conta de resultados de exercício encerre com lu-
cros, o conselho de administração apresentará proposta à Câmara
Municipal de Aveiro de atribuição dos mesmos resultados a favor do
município até ao valor correspondente a 85%, dispondo do rema-
nescente.

ARTIGO 25.º

Empréstimos

1 � A E. M. A. pode contrair empréstimos a curto, médio e lon-
go prazos, bem como emitir obrigações.

2 � A celebração de empréstimos a médio e longo prazos, bem
como a emissão de obrigações, carece de autorização da Câmara
Municipal de Aveiro.

ARTIGO 26.º

Amortizações, reintegrações e reavaliações

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo
imobilizado, bem como a constituição de provisões, serão efectiva-
das pelo conselho de administração.

ARTIGO 27.º

Contabilidade

A contabilidade da empresa respeitará o Plano Oficial de Conta-
bilidade, responderá às necessidades de gestão empresarial e deverá
permitir um controlo orçamental permanente.

ARTIGO 28.º

Documentos de prestação de contas

1 � Os instrumentos de prestação de contas da empresa, a elabo-
rar anualmente com referência a 31 de Dezembro e a submeter à
Câmara Municipal de Aveiro até ao final do mês de Março, são os
seguintes, sem prejuízo de quaisquer outros exigidos pela mesma
Câmara ou em disposições legais:

a) Balanço;
b) Demonstração de resultados;
c) Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa;
e) Relação das participações no capital de sociedades e dos finan-

ciamentos concedidos a médio e longo prazos;
f ) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de inves-

timentos;
g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplica-

ção dos resultados;
h) Parecer do fiscal único.
2 � O relatório do conselho de administração deve permitir uma

compreensão clara da situação económica e financeira relativa ao
exercício, analisar a evolução da gestão dos sectores da actividade
da empresa, designadamente no que respeita a investimentos, custos
e condições de mercado e apreciar o seu desenvolvimento.

3 � O parecer do fiscal único deve conter a apreciação da gestão
bem como do relatório do conselho de administração e a apreciação
da exactidão das contas e da observância da lei e dos estatutos.

4 � O relatório anual do conselho de administração, o balanço, a
demonstração de resultados e o parecer do fiscal único serão publica-
dos no Diário da República e num dos jornais mais lidos na área do
município de Aveiro.

CAPÍTULO IV
Pessoal

ARTIGO 29.º

Estatuto do pessoal

1 � O estatuto do pessoal baseia-se no regime do contrato indi-
vidual de trabalho, sendo a contratação colectiva regulada pela lei
geral.

2 � Sem prejuízo do que se dispõe nos números seguintes, o pes-
soal da empresa está sujeito ao regime da segurança social.

3 � Os funcionários da administração central, regional e local e
de outras entidades públicas podem exercer funções na empresa em
regime de comissão de serviço, requisição ou destacamento, por
períodos no mínimo anuais, sucessivamente renováveis

4 � Enquanto se mantiverem na situação referida no número
anterior, os funcionários mantêm todos os direitos inerentes ao lu-
gar de origem, designadamente o direito à carreira e à segurança social,
considerando-se, para todos os efeitos, o período da comissão de
serviço, requisição ou destacamento como tempo de serviço efecti-
vamente prestado no lugar de origem.

5 � O pessoal referido no n.º 3, em regime de comissão de servi-
ço ou requisição, pode optar pelas remunerações no lugar de origem
ou pelas correspondentes às funções que desempenhe na empresa, a
suportar por esta.

6 � As comissões de serviço, as requisições ou os destacamentos
feitos ao abrigo do presente artigo não determinam a abertura de
vaga no quadro de origem.

ARTIGO 30.º

Forma de participação dos trabalhadores
na gestão da empresa

A participação dos trabalhadores na gestão da empresa exerce-se
da seguinte forma:

1 � Recebimento de todas as informações necessárias ao exercí-
cio da sua actividade e direito à informação sobre as seguintes ma-
térias:

a) Regulamentos internos;
b) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos,

mínimos de produtividade e grau de abstencionismo;
2 � Na elaboração dos regulamentos internos e na fixação dos

critérios referidos na alínea  b) do número anterior, a empresa deve
ouvir os trabalhadores ou os seus representantes, se os houver, bem
como proceder à prévia publicitação dos respectivos projectos, de
forma a permitir-lhes o necessário esclarecimento e informação
sobre o conteúdo dos mesmos.

3 � Emissão de parecer sobre os seguintes actos:
a) Estabelecimento do plano anual de férias dos trabalhadores da

empresa;
b) Alteração dos horários de trabalho aplicáveis a todos ou a parte

dos trabalhadores da empresa.
4 � Exercício do controlo de gestão através das seguintes medi-

das:
a) Apresentar ao conselho de administração sugestões, recomen-

dações e críticas tendentes à formação profissional dos trabalhado-
res e, em geral, à melhoria da qualidade de vida no trabalho e das
condições de higiene e segurança;

b) Defender junto do conselho de administração os legítimos in-
teresses dos trabalhadores;

c) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa.

CAPÍTULO V
Disposições finais

ARTIGO 31.º

Interpretação

As dúvidas suscitadas na interpretação dos presentes estatutos serão
resolvidas pelo conselho de administração ou, na falta ou impossibi-
lidade de decisão por parte deste, pela Câmara Municipal de Aveiro.

20 de Junho de 2003. � Pelo Director do Departamento Jurídico
e de Pessoal, (Assinatura ilegível.) 1000229065
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4.  Empresas � Registo comercial

COIMBRA
PENACOVA

CASA O NASCER DO SOL � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 528/
030414; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030414.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade supra-
-identificada, cujo contrato foi outorgado em 14 de Abril de 2003,
a fl. 143 do livro n.º 237-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra, entre Hans Clement Prudent
Ghijs e mulher, Lucienne Maria de Voghel, casados na separação de
bens, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa O Nascer do Sol � Turis-
mo Rural, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Carvalha, freguesia
de Carvalho, concelho de Penacova.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de turismo rural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Hans Clement Prudent Ghijs e Lucienne Maria de Voghel.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Hans
Clement Prudent Ghijs.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas 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, registo
da sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quais-
quer bens móveis, designadamente equipamentos e veículos auto-
móveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de ar-
rendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 2001751486

LISBOA
AMADORA

13 ISOTÉRICO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ISOTÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 734/
030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506467066; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/030401.

Certifico que Maria da Conceição Firmino Mascarenhas Alegre
Viegas, Maria de Lurdes Moreira dos Reis e Teresa Maria Figueiredo
Reisinho Tomé constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma 13 Isotérico � Comércio de
Produtos Isotéricos, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Manuela
Porto, Centro Comercial Colina do Sol, loja 24, freguesia de
Alfornelos, concelho da Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade des-
locar livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e, bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de compra e venda de
produtos isotéricos: velas, incensos, incensários, aromaterapia,
harmonização, pedras, artesanato, bijutarias, cerâmica, livros, an-
jos, bruxas, gnomos.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e está dividido em três quotas iguais de 1667 euros cada,
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pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria da Conceição Fir-
mino Mascarenhas Alegre Viegas, Maria de Lurdes Moreira dos Reis
e Teresa Maria Figueiredo Reisinho Tomé.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros, na proporção das
respectivas quotas.

4.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, gozando a socie-
dade, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar,
do direito de preferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes que a assembleia geral
designar, sócios ou não.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os

seus actos e contratos é necessária a intervenção conjunta de três
gerentes.

4 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos ao seu objecto, designadamente em avales, fianças, pe-
nhoras, letras de favor e outros de natureza semelhante.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra for-

ma sujeita a apreensão judicial ou extrajudicial;
c) Por falência ou insolvência do seu titular.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ain-
da que de objecto social diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas as-
sembleias gerais.

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.

Conferido e conforme.

1 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003336818

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FARMEDE � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 501; identificação de pessoa colectiva n.º 501480064; inscri-
ção n.º 4617/020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000216660

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TALHO NOVA CHELAS � DE ANTÓNIO DE ALMEIDA
JOAQUIM & MARIA FLORA FERNANDES SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 246/840322; identificação de pessoa colectiva n.º 501430970;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/020527.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 300 000$ para 400 000$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores do activo constantes da escrituração
e corresponde à soma de três quotas: duas iguais de 125 000$, per-
tencentes ao sócio António de Almeida Joaquim, e uma de 150 000$,
pertencente à sócia Maria Flora Fernandes da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000213093

OSVALDO CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 360/830812; identificação de pessoa colectiva n.º 501400800;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 19/020327.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma de valor
nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Hélio Tavares dos
Santos, outra de valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Fernando Jorge Sebastião, outra de valor nominal de 1250 euros,
pertencente ao sócio Delfim Antunes Gomes, e outra de valor no-
minal de 1250 euros, pertencente ao sócio José Martins Bento Ro-
que.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000213091

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CENTRO EUROPEU DE EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 518/900919; identificação de pessoa colectiva n.º 502416270;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 118/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas no valor de 2500 euros
cada uma, pertencentes, respectivamente, aos sócios Lars-Erik
Thomas Eriksson e Siv Inga Elisabeth Eriksson.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000107802

CASA AGRÍCOLA DA REBELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 993/871013; identificação de pessoa colectiva n.º 501887075;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 371/011228.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de 250 euros, pertencente ao sócio Alexandre de
Almeida Garrett;

b) Uma quota de 950 euros, pertencente à sócia Maria Luísa Ca-
lem de Almeida Garrett Sousa Coutinho;

c) Uma quota de 950 euros, pertencente à sócia Maria Teresa
Calem de Almeida Garrett da Cunha;

d) Uma quota de 950 euros, pertencente à sócia Mafalda Calem
de Almeida Garrett Rebello de Andrade;

e) Uma quota de 950 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Calem
de Almeida Garrett José de Mello;

f) Uma quota de 950 euros, pertencente à sócia Maria Calem
Almeida Garrett Nobre.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000107797

MEDANGO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8539/991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504607383;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 5/030219.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/030219.
Cessação de funções dos gerentes Carlos Alberto Simões Coelho

Fernandes e Dulce Maria da Costa Campos, por terem renunciado
em 8 de Julho de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º e 8.º e designação de gerentes, da sociedade em epí-
grafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração, é de 5985 euros e 57 cênti-
mos e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
3990 euros e 38 cêntimos, pertencente ao sócio Fernando José Cortez
Pinto Seixas, e outra do valor nominal de 1995 euros e 19 cênti-
mos, pertencente à sócia Kathryn Mary Copestake Seixas.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela intervenção:
a) De um gerente;
b) De um ou mais mandatários, nos precisos termos do respecti-

vo mandato.

Gerente designada: Kathryn Mary Copestake Seixas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000685765

PILAR MESTRE � COMPRA, VENDA
E ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 562/020828; identificação de pessoa colectiva n.º 506235556;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/020228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Pedro
de Figueiredo Costa Martins, contribuinte fiscal n.º 188345531,

natural da freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lis-
boa, casado com Maria Ana Belo Dinis Costa Martins sob o regime
da separação de bens, residente na Rua da Aldeia Grande, 2, em Se-
túbal, portador do bilhete de identidade n.º 8167196, de 3 de No-
vembro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, que outorga por si e em representação de Gonçalo Nuno de
Figueiredo Costa Martins, contribuinte fiscal n.º 188345540, divor-
ciado, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa, residente na Quinta do Rosário, Vendas de Azeitão, Azeitão,
Setúbal, conforme consta de procuração que arquivo sob o n.º 3, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pilar Mestre � Compra, Venda
e Arrendamento de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Joly Braga
Santos, lote I, loja, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em arrendamento, compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção
imobiliária e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios e a não sócia
Maria Augusta da Conceição Moreira Figueiredo Costa Martins,
viúva, residente na Rua de Rogério Figueiroa Rego, 11, 2.º, es-
querdo, em Oeiras.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001139853

CULTO DO VINHO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
TÍPICOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 463/020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506238660;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Luciano
Dias e Joaquim Monteiro Gamboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Culto do Vinho � Comércio de
Produtos Típicos Regionais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Alameda dos Oce-
anos, lote 3.15.03, piso 0, loja 5, freguesia de Santa Maria dos Oli-
vais, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e divulgação
de bebidas e produtos típicos regionais, designadamente mel, com-
potas e queijos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001139845

CONSERVAR-INOVAR � CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE BENS PATRIMONIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 386/020624; identificação de pessoa colectiva n.º 506177122;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020624.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
Beatriz Correia de Albuquerque, contribuinte fiscal n.º 189915315,
solteira, maior, natural da freguesia de Dálvares, concelho de Ta-
rouca, residente na Rua de Ferreira de Castro, 5, 3.º, esquerdo, Pó-
voa de Santo Adrião, Odivelas, portadora do bilhete de identidade
n.º 7933777, de 8 de Novembro de 1999, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, e Rosa Maria Mendes Miranda, con-
tribuinte fiscal n.º 130685828, natural da freguesia de Campo Gran-
de, concelho de Lisboa, casada com João Fernando Pereira Gomes
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua do Mar-
quês de Fronteira, 72, 6.º, esquerdo, Lisboa, portadora do bilhete de
identidade n.º 5037685, de 7 de Janeiro de 1999, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Conservar-Inovar � Conserva-
ção e Restauro de Bens Patrimoniais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Duque
de Loulé, 77, 4.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, conce-
lho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em conservação e restauro de bens
patrimoniais, diagnóstico, inventário e tratamentos específicos, di-
vulgação cultural, nomeadamente através de seminários de divulga-
ção em áreas técnicas e de interesse geral. Elaboração de projectos
de viabilidade económica, investigação, desenvolvimento e inova-
ção. Investigação histórica. Acompanhamento e fiscalização de obras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócia.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000688268

METALÚRGICA GERAÇÃO
RENOVADA � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 048/030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506386015;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030225.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Emí-
dio João Martins e Maria Rosa Boavida Cabrito, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Metalúrgica Geração Renova-
da � Construções Metálicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Giestal, 9, rés-
-do-chão, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construções
metálicas, comércio, indústria e serviços de metalurgia, estruturas
metálicas, mobiliário, tratamento anticorrosivos. Prestação de ser-
viços de metalomecânica, montagens de estruturas, importação e
exportação de produtos para construção, representações de materi-
ais para construção, assistência e manutenção técnica. Fabricação
de portas, janelas, caixilharia, portões e de elementos de construção
similares em metal. Fabricação de construções metálicas pré-
-fabricadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
um dos sócios.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Rosa Boavida
Cabrito.

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 aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374686

PETRARUM URBI � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 423/020705; identificação de pessoa colectiva n.º 505685019;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/020705.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Ana
Cecília de Jesus Pedro, contribuinte fiscal n.º 184856752, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, divorci-
ada, residente na Rua de Moreira Cardoso, 1, 6.º, A, na Amadora,
portadora do bilhete de identidade n.º 7696105, emitido em 6 de
Dezembro de 2000 pelos Serviços de Identificação Civil de Vila Real,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Petrarum Urbi � Compra e Venda
de Propriedades, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Largo do Conde
de Bonfim, 9-A, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente 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.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

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.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132794

CALEB BRETT PORTUGAL � SUPERINTENDÊNCIA
DE CARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 657/770614; identificação de pessoa colectiva n.º 500642117;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 1/020917.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, quanto ao
artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
prestação de serviços no âmbito da supervisão, inspecção, ensaio e
segurança relacionados com petróleo bruto, produtos refinados e
petroquímicos, granéis secos e outras mercadorias, qualquer que seja
o meio de transporte e de embalagem utilizado; análise de matérias-
-primas e, bem assim, de quaisquer produtos, incluindo supervisão de
análises efectuadas por terceiros; peritagem de avarias, controlo de
inspecções industriais, controlo e auditorias da qualidade, de segu-
rança, e meio ambiente; conselheiros de segurança, consultoria téc-
nica e formação profissional relacionados com os serviços atrás
referidos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132816

PESTANA FERREIRA � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 640/020926; identificação de pessoa colectiva n.º 505045435;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Jorge Filipe Pestana Ferreira, contribuinte fiscal n.º 183906756,

natural de Moçambique, casado com Rosa Maria da Conceição Ro-
drigues Ferreira sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
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na Quinta Moçambique, Pussos, Alvaiázere, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 10942736, emitido em 11 de Setembro de 1997 pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Nuno Telmo Pereira Lopes Correia, que também usa profissio-
nalmente Nuno Lopes Correia, solteiro, maior, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, advogado, com
domicílio profissional na Avenida de 5 de Outubro, 142, 2.º, esquer-
do, em Lisboa, titular da cédula profissional de advogado n.º 14 667,
emitida em 17 de Dezembro de 1998 pela Ordem dos Advogados, na
qual se identifica com o nome abreviado acima referido.

Outorga neste acto nas seguintes qualidades:
a) Como gestor de negócios de Ilse Rodrigues Pestana Ferreira,

contribuinte fiscal n.º 217528520, natural de Moçambique, viúva,
residente em 46, Rang St. Jean, Sherringtar, Quebec, Canadá;

b) Como procurador de Igor Manuel Pestana Ferreira, contribuin-
te fiscal n.º 209714646, natural de Moçambique, solteiro, maior,
residente em 4573 Wellington, Verdum, Quebec, Canadá, e de Ruy
Paulo Pestana Ferreira, contribuinte fiscal n.º 209714441, natural
de Moçambique, casado com Rosana Oliveira Pestana Ferreira sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente em 6401, 12 Avenue,
Montreal, Quebec, Canadá, conforme consta de duas procurações,
que arquivo,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pestana Ferreira � Sociedade de
Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Casal
Ribeiro, 61, 3.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda, investi-
mentos e administração de bens imóveis.

2 � A sociedade pode participar em outras sociedades com ob-
jecto diferente do seu, já constituídas ou a constituir, e em agrupa-
mentos complementares de empresas, associações em participação
e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma no
valor nominal de 4250 euros, titulada pela sócia Ilse Rodrigues Pes-
tana Ferreira, e três no valor nominal de 250 euros cada, tituladas
uma por cada sócio Igor Manuel Pestana Ferreira, Ruy Paulo Pesta-
na Ferreira e Jorge Filipe Pestana Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes, sócios
ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ilse Rodrigues Pestana
Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios, ainda que estes sejam côn-
juges, descendentes ou ascendentes dos sócios, depende do consenti-
mento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

2 � Todo o sócio que quiser ceder a sua quota, no todo ou em
parte, deve comunicá-lo à gerência, a qual, por sua vez, avisará os
restantes sócios, por carta registada com aviso de recepção, enten-
dendo-se que se a sociedade e os sócios não responderem no prazo
de 30 dias aquela dá o seu consentimento à cessão e que os restantes
sócios não pretendem fazer uso do direito de preferência que lhes
assiste.

ARTIGO 6.º

A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de sócios
falecidos ou contitulares de quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) No caso de estas serem objecto de penhor, arresto, penhora,
arrolamento ou de outra providência que possibilite a sua venda ju-
dicial, ou no caso de serem dadas em caução de obrigações que os
seus titulares assumam sem que a prestação de tal garantia seja auto-
rizada pela sociedade;

b) No caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas a
este;

c) No caso de interdição do respectivo titular;
d) No caso de falecimento do respectivo titular.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor nominal.

ARTIGO 8.º

No caso de exclusão de sócios nos termos do artigo 242.º do
Código das Sociedades Comerciais, o sócio excluído apenas terá di-
reito ao valor nominal da sua quota.

ARTIGO 9.º

1 � 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.

2 � Toda a eventual distribuição de lucros será objecto de uma
repartição na proporção de 85 % para a sócia Ilse Rodrigues Pesta-
na Ferreira e de 5 % para cada um dos restantes sócios.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374678

MANUEL SILVA BRANCO � CONSTRUÇÃO,
CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 851/021210; identificação de pessoa colectiva n.º 506398420;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Manuel Silva Branco, contribuinte fiscal n.º 123732077, na-

tural da freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, casado com Carla
Maria Lopes Queiroz Branco sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua do Engenheiro Manuel Rocha, 8-B, em Lis-
boa, titular do bilhete de identidade n.º 6497507, emitido em 23 de
Setembro de 1998 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Manuel Godinho Ribeiro, contribuinte fiscal n.º 132702355,
natural da freguesia de Igreja Nova do Sobral, concelho de Ferreira
do Zêzere, solteiro, maior, residente na Avenida de D. Luís I, 16-G,
cave esquerda, em Alfragide, concelho da Amadora, titular do bilhe-
te de identidade n.º 6437515, emitido em 12 de Outubro de 2001 pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Silva Branco � Cons-
trução, Conservação e Remodelação de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Jorge Co-
laço, 48-A, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, conservação
e remodelação de imóveis.

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 do
valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio Manuel Silva Bran-
co, e outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pelo sócio
Miguel Godinho Ribeiro.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374660

MARMIMUNDO � MÁRMORES NACIONAIS
E ESTRANGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9681/001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505182998;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 34 e 35/030117.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 34/030117.
Cessação de funções do gerente Octávio Duarte de Carvalho, por

ter renunciado em 13 de Dezembro de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.º 4, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

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 do
valor nominal de 4500 euros e outra do valor nominal de 500 eu-
ros, ambas pertencentes à sócia Maria Teresa Mendes Pereira.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

4 � Fica nomeada gerente a sócia Maria Teresa Mendes Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001183429

CONTENTRANS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8037/990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504594133;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/030228.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 19 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000694586

CAMOMILA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5468/960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503699225;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 11 e 12/021104.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

1 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 11/021104.
Cessação de funções do administrador único, Pedro Miguel

Stuhlmacher Horta e Costa, por ter renunciado em 28 de Março de
2002.

5 � Apresentação n.º 12/021104.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 28 de Mar-

ço de 2002, para o quadriénio em curso de 2001-2004: Guido Ma-
nuel Negrelli e Albuquerque, casado, residente na Rua de Aristides de
Sousa Mendes, 2, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001173199

CONSULTÓRIO MEDICINA DENTÁRIA
DR. ANTÓNIO VILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8306/990726; identificação de pessoa colectiva n.º 504507966;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 187/020326.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

3 � Apresentação n.º 187/020326.
Nomeação de gerente, por deliberação de 18 de Março de 2002:

Emília Paula Ribeiro Mendonça Vilas.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132824

PINHAL BELO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8715/000110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pela outor-
gante Lucinda da Conceição Almeida Belo, casada, natural da fre-
guesia de Freixedas, conselho de Pinhel, e residente no Bairro Eco-
nómico, Rua Um, 8, freguesia e concelho da Marinha Grande, a qual
intervém na qualidade de procuradora substabelecida de: Dr. João
Sarmento de Matos de Magalhães Ramalho, natural da freguesia de
São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, e residente na Rua de
Tomás de Figueiredo, 4, 3.º, esquerdo, na cidade de Lisboa, contri-
buinte fiscal n.º 204205174, e casado com Maria de Castro e Sousa
Zuzarte Cortesão de Magalhães Ramalho sob o regime da separação
de bens; de Maria de Castro e Sousa Zuzarte Cortesão de Magalhães
Ramalho, natural da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, da cida-
de de Lisboa, e residente na Avenida da Rainha D. Amélia, 28, 9.º,
direito, na cidade de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 187545847, e
casada com o representado acima identificado sob o regime da sepa-
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ração de bens; de Jaime Gonçalo de Castro e Sousa Zuzarte Corte-
são, solteiro, maior, natural da freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, da cidade de Lisboa, e residente na Rua do Professor Luís Reis
Santos, lote 7, 1.º, B, na cidade de Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 187545774, e de Gonçalo Nuno Pais Coelho Sorrelos, solteiro,
maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, da cidade de
Lisboa, e residente na Rua de Leopoldo Almeida, 8, 4.º, direito, na
cidade de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 209934441; e na qualidade
de procuradora de João Filipe Brito e Cunha Maricoto Monteiro,
casado com Maria Alexandre Bravo Santos de Almeida Maricoto
Monteiro sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, e residente na
Avenida dos Defensores de Chaves, 79, 7.º, esquerdo, na cidade de
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 192484362, que se rege pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Pinhal Belo � Sociedade Imobiliá-
ria, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Avenida da Rainha D. Amélia, 28, 9.º,
direito, freguesia do Lumiar, em Lisboa, podendo o conselho de
administração ou o administrador único, consoante os casos, mudar
livremente o local da sede social dentro do concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como deliberar a abertura e encerramento de
quaisquer sucursais, filiais, delegações, agências, escritórios ou quais-
quer outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e arrendamento de
imóveis, incluindo a revenda dos adquiridos para esse fim. Urbaniza-
ção, construção e administração de bens imóveis pertencentes à
própria sociedade ou a terceiros. Prestação de serviços de consulto-
ria, elaboração de projectos e estudos técnicos e económicos relaci-
onados com as actividades acima referidas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido no artigo 2.º, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em sociedades de responsabilidade limitada,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (10 024 100$), encontra-
-se integralmente subscrito, estando realizado no montante de
15 000 euros (3 007 230$), e sendo diferida a realização das entra-
das em dinheiro correspondentes a 35 000 euros (7 016 870$) por
um prazo de cinco anos.

2 � O capital social é dividido em 500 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 100 euros (20 048$).

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, registadas ou não,
reciprocamente convertíveis nos termos da lei e do contrato, po-
dendo ser agrupadas em títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de
1000 acções, conforme deliberação do conselho de administração ou
do administrador único.

2 � As acções nominativas poderão ser convertidas em acções
ao portador, a requerimento do respectivo titular, quando e se este
deixar de estar obrigado a efectuar as prestações acessórias estabele-
cidas nestes estatutos.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos de
acções, bem como de obrigações, serão assinados por dois adminis-
tradores ou pelo administrador único, podendo as assinaturas ser
apostas por chancela por eles autorizada.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto, que confi-
ram direito a um dividendo prioritário, a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas, quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo valor nominal, acrescido de um prémio, cujo cálculo será
definido pelo órgão que deliberar a emissão.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em mon-
tante a determinar pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � Na realização diferida das entradas referentes a aumentos do
capital social, o accionista entrará em mora, nos termos legais, após
interpelação da sociedade.

2 � Os accionistas que se encontrem em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento em dívida, acrescido dos juros mora-
tórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de perderem a favor
da sociedade as acções em relação às quais se verificar a mora e ain-
da os pagamentos efectuados quanto a essas acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comuni-
cadas aos interessados por meio de carta registada.

4 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns
não manifestarem interessa na aquisição, aqueles que se dispuserem
a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

A transmissão de acções é livre.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações ou
outros títulos de dívida, nos termos da lei e nas demais condições
que forem deliberadas pelo órgão competente.

2 � A sociedade poderá adquirir acções ou obrigações próprias,
nos termos e limites legais.

ARTIGO 10.º

1 � Os accionistas ficam obrigados a entrar para a sociedade, a
título de prestações acessórias, com contribuições em dinheiro até
ao montante de 1 000 000 000$, nos termos a seguir indicados.

2 � A exigibilidade das prestações acessórias, que poderá ocorrer
por uma ou mais vezes, depende sempre de deliberação do conselho
de administração ou do administrador único, que fixará o montante
tornado exigível, o accionista obrigado àquela prestação e o prazo
de realização da mesma, o qual não poderá ser inferior a 30 dias a
contar da comunicação aos sócios.

3 � Para o cálculo do montante da obrigação vigente de efectuar
prestações acessórias nos termos dos números anteriores não serão
computadas as prestações restituídas.

4 � As contribuições efectuadas pelos sócios nos termos do pre-
sente artigo poderão ou não vencer juros, consoante a respectiva
natureza, e serão restituíveis quando e nos termos que venham a ser
deliberados pelo conselho de administração ou pelo administrador
único da sociedade, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

5 � As prestações efectuadas só podem ser restituídas aos sócios
desde que a situação líquida não fique inferior à soma do capital e da
reserva legal.

6 � As prestações efectuadas não podem ser restituídas depois de
declarada a falência da sociedade.

7 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade sem
necessidade de prévia deliberação da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá ter como órgão de administração um
conselho de administração ou um administrador único, os quais se-
rão sempre eleitos em assembleia geral, que definirá qual a compo-
sição do órgão de administração.

2 � No caso da existência de um conselho de administração, o
mesmo será composto por um número ímpar de membros efectivos,
no mínimo de três e no máximo de sete.
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3 � O conselho de administração poderá, sob proposta do seu
presidente, delegar num administrador-delegado ou numa comissão
executiva, composta por um número ímpar de membros, até ao
máximo de cinco, a competência e os poderes de gestão dos negó-
cios sociais que entenda dever atribuir-lhe.

4 � Competirá também ao conselho de administração, sob pro-
posta do seu presidente, eleger de entre os seus membros aqueles que
compõem a comissão executiva e, bem assim, regular o seu funcio-
namento, aprovando, para o efeito, o respectivo regulamento.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração ou ao administrador úni-
co, consoante os casos, e sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;

b) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou
entidades, nos termos do artigo 4.º destes estatutos;

c) Deliberar a emissão de obrigações, bem como contrair emprés-
timos no mercado financeiro nacional ou estrangeiro;

d) Exercer ainda quaisquer competências que, nos termos destes
estatutos ou por deliberação da assembleia geral, lhe sejam delegadas.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica vinculada:
a) Pela assinatura de um administrador;
b) Pela assinatura do administrador único;
c) Pela assinatura de um procurador ou mandatário da sociedade,

nos termos do(s) respectivo(s) instrumento(s) de mandato(s).

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido aos administradores, ao administra-
dor único, aos procuradores ou mandatários obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá normalmente quatro
vezes por ano e, além disso, todas as vezes que o presidente ou o
administrador-delegado o convoque, devendo constar das respecti-
vas actas as deliberações que forem tomadas.

2 � Fora dos casos em que disponha de outro modo, as delibera-
ções serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente, em
caso de empate, voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente. A carta de representação deverá indicar o dia e a hora da
reunião a que se destina, devendo ser mencionada na acta e arquiva-
da no expediente da reunião.

ARTIGO 16.º

Os membros do conselho de administração ou o administrador único
caucionarão ou não o exercício do seu cargo, conforme for delibe-
rado pela assembleia geral que os elege.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal úni-
co, eleito, juntamente com o seu suplente, em assembleia geral.

2 � O fiscal único e o suplente têm de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas e não podem ser
accionistas.

ARTIGO 18.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na
lei e as que estão consignadas nos presentes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto que, até oito dias antes da realização da reunião da assembleia,
possuam as acções em seu nome averbadas no livro de registo da
sociedade.

ARTIGO 20.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da as-
sembleia geral por cônjuge, ascendente, descendente ou outro acci-
onista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indicando nome,
domicílio do representante e data da reunião, entregue até ao mo-
mento do início de cada reunião.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
tória desde que se ache presente ou representado mais de 50 % do
capital social.

2 � Quando todas as acções forem nominativas, a assembleia geral
poderá ser convocada por carta registada.

ARTIGO 23.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um ou dois secretários.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 24.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � O vencimento dos órgãos sociais será fixado nos termos que
vierem a ser deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 25.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

1 � Os resultados líquidos constantes das contas anuais terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as parcelas
que por lei se devam destinar à formação ou reintegração da reserva
legal.

2 � Salvo deliberação por maioria qualificada, serão distribuídos
aos accionistas os resultados apurados no exercício, cumprido o dis-
posto no número anterior.

3 � O conselho de administração ou o administrador único, ou-
vido o fiscal único, pode, nos termos da lei, proceder à distribuição
antecipada dos lucros de exercício.

ARTIGO 27.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e casos prescritos na lei.
2 � A liquidação será feita pelos membros do conselho de admi-

nistração ou pelo administrador único, que procederão ao pagamen-
to do passivo e adjudicação do activo nos termos legais, se a assem-
bleia geral não deliberar de outra forma.

ARTIGO 28.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais po-
dem ser derrogados por deliberação dos sócios em assembleia geral.

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o
período de 1999 a 2002, os seguintes membros dos órgãos sociais:

Administrador único: Jorge Miguel Cruel Belo, casado, residente
no Bairro Económico, Rua Um, 8, freguesia da Marinha Grande,
concelho da Marinha Grande.

Mesa da assembleia geral: presidente, João Sarmento de Matos de
Magalhães Ramalho, casado, residente na Rua de Tomás de Figuei-
redo, 4, 3.º, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa; se-
cretário, Pedro Jorge de Almeida Belo, casado, residente na Avenida
do 1.º de Maio, 71, 3.º, esquerdo, freguesia da Marinha Grande, con-
celho da Marinha Grande.

Fiscal único efectivo, Luís Filipe da Silva Quinaz, revisor oficial
de contas n.º 936, casado, residente na Rua de Lúcio de Azevedo,
12, 8.º, letra C, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 12730886; fiscal
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único suplente, António Joaquim Andrade Gonçalves, revisor oficial
de contas n.º 948, casado, residente na Rua de Amélia Rey Colaço,
38, 8.º, direito, Carnaxide, contribuinte fiscal n.º 151330077.

2 � A sociedade assume desde já a obrigação de pagar todas as
despesas com a sua constituição e registos.

3 � Para fazer face às despesas referidas no número anterior, bem
como às despesas de instalação dos serviços da sociedade e de início
da sua actividade, e nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º
do Código das Sociedades Comerciais, o administrador único, José
Miguel Cruel Belo, fica desde já autorizado a proceder ao levanta-
mento integral da importância depositada na conta aberta em nome
da sociedade no Banco Nacional Ultramarino, agência da Marinha
Grande.

4 � A sociedade está desde já autorizada a adquirir para revenda
a propriedade da fracção autónoma designada pela letra V, corres-
pondente à garagem individual, designada pelo n.º 3, localizada na
cave do prédio em regime de propriedade horizontal sito na Ave-
nida do 1.º de Maio, 39 a 47, freguesia da Marinha Grande, conce-
lho da Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predi-
al da Marinha Grande sob a ficha n.º 06064 e inscrito na matriz
predial urbana da freguesia da Marinha Grande sob o artigo 13 260,
pelo que são desde já conferidos poderes para a outorga da respecti-
va escritura de compra e venda ao administrador único, José Miguel
Cruel Belo, nos demais termos e condições que entender por conve-
niente, podendo representar qualquer outra parte na mesma escritu-
ra ou realizar negócio consigo mesmo.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 1000226346

TORRES VEDRAS

PNEU CHECK � SERVIÇOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4190; identificação de pessoa colectiva n.º 506398331; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 3 e 4/20030402.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerente de Joaquim Nicolau Silva Romão,

por renúncia, em 27 de Março de 2003;
2) Alteração parcial do contrato com aumento de capital e trans-

formação em sociedade plural em que se altera o capital de 5000 eu-
ros para 5040 euros, pelo aumento de 40 euros, pelo que passa a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pneu Check � Serviços Auto,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernando Vicente, Bairro Arenes,
freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de Torres Vedras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada 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

O capital social é de 5040 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social
e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal de
1680 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de pneus e acessó-
rios para veículos. Comércio e reparação de automóveis, importa-
ção e exportação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � São gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum
que a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Declararam ainda sob sua inteira responsabilidade, na qualidade de
gerentes, que o capital social já deu entrada na caixa social, não sendo
exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização de
quaisquer outras entradas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003386467

PORTO
PORTO � 3.A SECÇÃO

JOAQUIM M. P. ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 422/20021009; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/021009.

Certifico que por Joaquim Manuel Pinho de Araújo foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim M. P. Araújo, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Avenida de António Domingues dos San-
tos, 34, 2.º, direito, freguesia da Senhora da Hora, concelho de
Matosinhos.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de inter-
mediação, comércio, produção, representações de produtos diversos,
nomeadamente, vestuário, calçado, acessórios de moda e têxteis em
geral.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade até ao montante global correspondente a
10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permiti-
dos por lei.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 1000218679

SETÚBAL
SESIMBRA

AUTO-TÁXIS JOÃO PASSARINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030317.

Certifico que João Filipe Domingos Passarinho, divorciado, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Auto-Táxis João Passarinho,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização de António Va-
lente, lote 15, Charneca da Cotovia, freguesia do Castelo, concelho
de Sesimbra.

3 � A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto so-
cial.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830835

SALOMÉ PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2175;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030312.

Certifico que entre Nelson Miguel Martins de Freitas e mulher,
Salomé Dias Paulo de Freitas, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Salomé Paulo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Glória, lote 3096-C,
Quinta do Conde III, freguesia de Quinta do Conde, concelho de
Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada 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 no comércio de vestuário, calça-
do, acessórios de moda e confecção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes 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 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 previsto na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830797

RESTAURANTE SNACK-BAR RIO DA PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2176;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030312.

Certifico que por João Paulo Waiming Lee, casado com Maria
Margarida Alvarez Dias Alves na separação de bens, e Lee Tat Kan,
casado com Wi May Jackson Lee na comunhão geral, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante Snack-Bar Rio da
Prata, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casalinho, Fetais, fre-
guesia do Castelo, concelho de Sesimbra.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simi-
lares, designadamente restaurante, café e snack bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Paulo Waiming
Lee.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002840016

ZONAPRESS � EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2181;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030319.

Certifico que entre António José de Oliveira Ribeiro, divorciado,
Emília da Conceição Ferreira Oliveira, solteira, maior, e Sandra
Cristina Coelho da Cruz, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de ZONAPRESS � Edição de
Publicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Principal, lote 538,
Quinta do Conde, freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesim-
bra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em edição de publicações e pres-
tação de serviços de comunicação, marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e 1 cêntimo e corresponde à soma de três quotas iguais
do valor 1666 euros e 67 cêntimos, pertencente uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 100 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato 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 ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos 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 falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830843

JOSÉ SALGADO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2184;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030324.

Certifico que José António de Almeida Salgado, casado com Ma-
ria de Lurdes Pessa Henriques da Silva Salgado na comunhão de ad-
quiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de José Salgado � Transportes
de Mercadorias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto
Delgado, lote 17, 1.º, frente, Quinta do Conde, freguesia de Quinta
do Conde, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes nacionais e inter-
nacionais rodoviários de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, competem ao sócio único ou a não sócios, conforme
for decidido pelo sócio.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio único e o não
sócio, Nuno Luís Henriques Salgado, casado, residente na Avenida
dos Descobrimentos, 50, 2.º, direito, Quinta do Anjo, Palmela.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente, nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresa não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830916

ABREU & PRADO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2186;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030403.

Certifico que por Carlos José dos Santos Prado e mulher, Micaela
Paula Gonçalves e Abreu e Prado, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Abreu & Prado � Investi-
mentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Aliados, lote 2027,
Quinta do Conde 2, freguesia de Quinta do Conde, concelho de Se-
simbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Arrendamento de imóveis.
Gestão de lares e acolhimento de idosos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes 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 a não
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for objecto de penhora, arresto ou 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.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002840709

SETÚBAL

HELMA � GESTÃO E PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5273/
990617; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/990617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Firma, objecto e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HELMA � Gestão e Pecuária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração agro-pecuária,
silvícola e de caça, em prédios próprios ou alheios.

2 � Para prossecução do seu objecto social a sociedade poderá,
por simples deliberação da administração, participar por qualquer
forma no capital de outras sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas ou em qualquer outra forma de junção de interesses.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede e domicílio na freguesia de Nossa
Senhora da Anunciada, concelho de Setúbal, na Quinta dos Vidais,
Estrada Nacional n.º 10, 2900-509 Setúbal.

2 � Por resolução do conselho de administração, a sede da socie-
dade poderá ser deslocada livremente dentro do concelho de Setúbal
ou para concelhos limítrofes, podendo ainda o mesmo conselho cri-
ar, mudar ou extinguir sucursais ou outras formas locais de represen-
tação social em qualquer parte do País ou do estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e encontra-se representa-
do por 10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � O capital encontra-se integralmente realizado em dinheiro.
3 � As acções poderão ser nominativas, ao portador, ou escritu-

rais, podendo ser livremente convertíveis a pedido e expensas do
accionista, sendo, quando for caso disso, representadas por títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

ARTIGO 5.º

1 � Todos os accionistas têm direito de preferência nas trans-
missões onerosas intervivos de acções nominativas, salvo nas trans-
missões entre accionistas e seus descendentes.

2 � Para efeitos do exercício de tal direito de preferência, a trans-
missão de acções deverá ser comunicada à sociedade, por carta re-
gistada, com a indicação do número de acções a transmitir, do nome
do adquirente, do preço de transacção e das condições ajustadas para
o seu pagamento.

3 � No prazo de sete dias, o conselho de administração avisará
por carta registada todos os accionistas da transmissão projectada,
devendo os interessados no exercício desse direito comunicá-lo à
sociedade, também por carta registada, no prazo de 30 dias e depo-
sitar, no prazo de 60 dias, à ordem dela, a importância correspon-
dente.

4 � Existindo vários accionistas interessados no exercício do
direito de preferência, serão as acções objecto da transmissão rateadas
na proporção das acções que cada um possuir.
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ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação do órgão de administração, após parecer
favorável do órgão de fiscalização, poderá o capital social ser au-
mentado, por entradas em dinheiro, uma ou mais vezes, até ao limi-
te do dobro do capital social, em cada momento salvaguardando sem-
pre a participação e os direitos de todos os accionistas existentes.

2 � Na sua deliberação a administração fixará os termos e con-
dições de cada aumento de capital, bem como a forma e os prazos
da subscrição a realizar.

3 � Por deliberação da assembleia geral, poderá o capital social
ser aumentado por emissão de qualquer tipo de acções legalmente
permitido, nomeadamente acções preferenciais sem voto ou acções
preferenciais remíveis.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações em todas as modalidades e
segundo as condições que a lei vigente consentir e a assembleia geral
deliberar.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e
as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do presente
contrato, serão obrigatórias para todos eles, ainda que ausentes ou
discordantes.

ARTIGO 9.º

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Não haverá qualquer limite ao número de votos expressos

por cada accionista, quer ele intervenha por si, quer como procura-
dor de outro ou outros accionistas.

ARTIGO 10.º

1 � Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
composta de um presidente e de um secretário, eleitos por três anos
pela assembleia, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
triénios, sem qualquer limitação.

2 � Ao presidente compete a convocação das reuniões, a sua
direcção e disciplina e a fiscalização da legalidade das reuniões e das
deliberações nelas tomadas.

3 � Ao secretário compete, além de todo o expediente da mesa,
substituir o presidente em todas as suas faltas ou impedimentos, caso
em que poderá escolher-se qualquer accionista presente à reunião para
secretariar.

ARTIGO 11.º

1 � Anualmente realizar-se-á o balanço respeitante às contas
sociais, devendo os exercícios sociais coincidir com os anos civis.

2 � A assembleia geral que apreciar as contas poderá dispor li-
vremente, por maioria simples, dos lucros do exercício.

SECÇÃO II

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade será administrada por um conselho de adminis-
tração composto de um, três ou cinco membros, eleitos pela assem-
bleia geral por um período de três anos, sendo permitida a sua ree-
leição por sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

2 � Faltando definitivamente algum administrador, proceder-se-
-á à sua substituição por cooptação, no prazo de 60 dias, ou, na falta
desta, por designação do fiscal único, procedendo-se na primeira
assembleia geral seguinte à ratificação da escolha para valer até ao
fim do período para que os administradores estavam eleitos.

ARTIGO 13.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão, praticando todos os actos e exercendo todas as
funções tendentes à realização social e, em especial:

a) A representação da sociedade, activa e passivamente, em juízo
e fora dele;

b) A negociação e outorga de todos os contratos, incluindo con-
venções de arbitragem, seja qual for o seu objecto, alcance e nature-
za, bem como a forma que revistam, em que a sociedade seja parte;

c) A compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de dispo-
sição dos bens sociais;

d) A obtenção de empréstimos, bem como a outorga das necessá-
rias garantias, seja qual for a sua extensão e natureza;

e) A confissão, desistência ou transacção em qualquer processo
judicial;

f) A constituição de mandatários sociais, seja qual for o alcance e
a extensão do mandato;

g) A delegação de funções e poderes determinados, com o âmbito
que for fixado na respectiva deliberação, em qualquer dos adminis-
tradores.

ARTIGO 14.º

1 � Deverá a assembleia geral que eleger o conselho de adminis-
tração escolher o seu presidente e fixar o número de membros do
conselho para o triénio a que respeitar a eleição.

2 � Ao presidente do conselho de administração competirá pro-
mover as reuniões do conselho que tiver por necessárias, convocá-
-las, presidi-las, decidir sobre todas as questões que respeitem ao seu
funcionamento e ainda exercer todos os poderes e praticar, por si
só, todos os actos que lhe forem delegados pelo conselho de admi-
nistração.

3 � Competir-lhe-á, de igual modo, a presidência e disciplina de
todas as reuniões conjuntas dos conselhos de administração e fiscal
que tiverem lugar nos casos previstos neste contrato, na lei geral ou
em quaisquer outros.

ARTIGO 15.º

1 � Sem prejuízo de todas as convocações feitas pelo seu presi-
dente, sempre que o julgue necessário, o conselho de administração
reunirá obrigatoriamente, pelo menos, uma vez por semestre.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas à
pluralidade dos votos dos administradores presentes, considerando-
-se em condições de funcionar e validamente deliberar desde que es-
teja presente, pelo menos, a maioria dos seus membros.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contra-
tos:

a) Pela intervenção de um administrador, no caso de haver um
único;

b) Pela intervenção de dois administradores, quando exista mais
do que um;

c) Pela intervenção de qualquer mandatário social, dentro dos li-
mites do respectivo mandato, de acordo com o que constar da res-
pectiva procuração.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais competirá a um fiscal único e
um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral por um
período de três anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos
triénios, sem qualquer limitação.

ARTIGO 18.º

O exercício de funções de membro dos conselhos de administra-
ção e fiscal único, poderá ou não ser remunerado, consoante a as-
sembleia geral deliberar, competindo a esta ou a uma comissão, por
ela eleita para tal fim, fixar as remunerações.

CAPÍTULO IV

Dissolução, liquidação e disposições gerais

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos expressos na lei.
2 � Salvo deliberação diversa tomada expressamente na assem-

bleia geral que deliberar a dissolução, serão liquidatários os adminis-
tradores então em exercício.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001053525
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SODIA 2 � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
DA INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4285/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503728098.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

24 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001116330

AGOSTINHO & JONES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 351/
600615; identificação de pessoa colectiva n.º 500519501.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001055811

TRIVE PORTUGAL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6076/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º 503981052; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 22/
20030324.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Fernando Álvaro Pinto de

Sousa, em 18 de Fevereiro de 2003, por renúncia.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117701

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA BAÍA DO SADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4810/
980403; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030408.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 3004,80 euros em

dinheiro, quanto a 1502,40 euros por cada sócio, Manuel Pereira da
Silva e Maria Fernanda Pinho Justino Pereira.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117027

PREME � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5410/
991026; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/20030219.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo, em conse-
quência, o artigo 1.º, n.º 1, do contrato ficado com a seguinte redac-
ção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PREME � Prestação de
Serviços Médicos, L.da, com sede na Avenida do Dr. António Rodri-
gues Manito, 114, concelho de Setúbal.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

14 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado. 2001053266

RUI MARÇAL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4787/
980316.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2001.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques Rosado. 2001055307

PÁTRIA PAULINO DA GRAÇA FERNANDES
E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1467/
830228; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apre-
sentação: 2/20030311.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Ana Isabel Pinto Fernandes,

em 31 de Maio de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001055056

CARTOPACK � EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4590/
970916; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 5,
6 e 7/20030307.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação do secretário efectuada em 5 de Dezembro de 2001,

Luís Miguel Salgueiro Tavares, solteiro, maior, Rua dos Trabalhado-
res do Mar, 16, 2.º, F, Setúbal; suplente, Armindo Oliveira da Silva,
casado, Travessa de Jorge D�Aquino, 4, 1.º, direito, Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001054777

REBONAVE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6997/
20030321; inscrições n.os 11 e 12; números e data das apresenta-
ções: 5 e 7/20030321.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração integral do contrato.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de REBONAVE � Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A.
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ARTIGO 2.º

Sede

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Ladeira da Ponte de São Se-
bastião, 3, freguesia de Santa Maria da Graça, em Setúbal.

2 � Por simples deliberação da administração, pode ser transfe-
rida a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes.

3 � A administração pode criar, transferir ou encerrar escritó-
rios, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção social no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 4.º

Participação noutras sociedades

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer ou-
tras sociedades constituídas ou a constituir, nos termos das disposi-
ções legais vigentes e aplicáveis às especificidades do seu objecto
social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade, integralmente realizado em dinhei-
ro, é de 249 500 euros, dividido em 50 000 acções no valor de 4 eu-
ros e 99 cêntimos cada uma.

2 � As acções são escriturais ou nominativas e encontram-se
representadas em títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e
10 000 acções.

3 � Aplica-se em relação às acções escriturais o que se encontra
previsto na lei.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções nominativas a terceiros fica subor-
dinada ao consentimento da sociedade, devendo a mesma pronun-
ciar-se num prazo de 30 dias sobre o pedido de consentimento. Para
este efeito, e salvo nos casos de sucessão ou doação, a favor dos
herdeiros legitimários dos detentores dos títulos, o accionista que
pretender alienar uma ou mais acções deverá dar conhecimento des-
se facto, através de carta registada com aviso de recepção, ao con-
selho de administração, identificando desde logo o comprador com
o seu nome, morada e número de telefone e indicando o preço de
venda acordado e as respectivas condições de pagamento a fim da
sociedade exercer, no prazo previsto neste número e, querendo, o
direito de preferência que lhe cabe.

2 � Se a sociedade não se pronunciar dentro do prazo referido
no número anterior, a contar da data da recepção da comunicação,
considera-se que deu o seu consentimento.

No caso de recusa de consentimento, a sociedade, em primeiro
lugar, e os restantes accionistas, em segundo, terão o direito de ad-
quirir as acções nas condições de preço e pagamento do negócio para
que foi solicitado o consentimento. Para este efeito deverá a socie-
dade, por meio de carta registada com aviso de recepção, comunicar
o facto aos restantes accionistas, fixando o prazo de 15 dias a con-
tar da data do envio desta carta para o interessado dar a conhecer
ao conselho de administração, também por carta registada com avi-
so de recepção, se pretender usar do direito de preferência.

3 � Pretendendo usar do direito de preferência, o accionista pre-
ferente deverá depositar o preço das acções adquiridas, numa conta
aberta à ordem do conselho de administração, no prazo de cinco
dias a contar da data da comunicação do exercício do direito de
preferência, sob pena de se entender que renunciaram ao respectivo
direito.

4 � Se mais de um accionista pretender usar do direito de prefe-
rência, caso a sociedade dele prescinda, dar-se-á preferência ao accio-
nista que, em licitação, oferecer preço mais elevado.

5 � Em caso de falecimento de algum accionista, e após divisão
das acções, se qualquer dos novos accionistas pretender transmitir a
qualquer título as suas acções, é deferido direito de preferência, em
primeiro lugar, aos anteriores co-titulares das acções herdadas, e
depois, à sociedade e aos outros accionistas, observando-se em tudo
o disposto nos números anteriores.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, dentro dos
limites e sob as condições impostas por lei, e fazer sobre elas as
operações mais convenientes para o interesse social.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade pode emitir obrigações e outros títulos de dívida, nos
termos e nas modalidades previstas na lei, por deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 9.º

Direito de preferência

Os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição das
acções para efeitos de aumento de capital, na proporção das que
provarem possuir ao tempo da respectiva deliberação, salvo delibe-
ração em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Aumento de capital

Fica autorizado o conselho de administração a aumentar o capital
da sociedade, por uma ou mais vezes, em dinheiro até ao montante
de 500 000 euros.

ARTIGO 11.º

Amortização de acções

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amor-
tizar acções nos seguintes casos:

a) Se as acções vierem a ser penhoradas, arrestadas ou, por qual-
quer forma, deixarem de estar na livre disposição do seu titular, ou
ainda ficando as mesmas sujeitas a venda ou apreensão judicial;

b) Quando um accionista tenha cometido qualquer irregularidade
ou tenha prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou inte-
resse;

c) Quando as acções tenham sido transmitidas ou sobre elas seja
constituído direito de usufruto em violação do artigo 6.º do presente
contrato;

d) Em caso de partilha em acção de divórcio ou separação judi-
cial de pessoas e bens, se as acções foram adjudicadas ao cônjuge que
não seja o accionista.

2 � Salvo quando a lei ou o presente contrato disponham de
forma diversa, o preço da amortização será o que resultar do último
balanço aprovado, corrigido à data da deliberação da amortização.

3 � A deliberação sobre a amortização terá lugar no prazo máxi-
mo de 90 dias subsequentes ao conhecimento do facto por parte da
sociedade.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Constituição

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por períodos de quatro anos, podendo qual-
quer deles ser ou não accionista.

2 � Na falta ou impedimento do presidente, este será substituído
pelo secretário que exercerá as funções do presidente e poderá no-
mear, de entre os accionistas presentes, um que desempenhará as
funções de secretário que lhe forem cometidas, assim como, na falta
do secretário, o presidente poderá tomar a mesma decisão.

ARTIGO 13.º

Representação

1 � A assembleia geral regularmente convocada e constituída
representa a universalidade dos accionistas cujas acções estejam de-
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positadas ou registadas no respectivo nome e as suas deliberações,
quando tomadas nos termos da lei e deste contrato social, são obri-
gatórios para todos.

2 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas ou por outras pessoas mediante simples carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, até ao início dos
trabalhos em que se identifique e especifique a reunião a que se des-
tina.

3 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa nomeada para o efeito, pela respectiva adminis-
tração, gerência ou direcção.

4 � Os co-titulares de acções serão representados por um deles,
sem que este, todavia, esteja impedido de delegar nos termos dos
números anteriores.

Os incapazes serão representados pelas pessoas a quem legalmen-
te couber a respectiva representação.

ARTIGO 14.º

Deliberações

1 � As deliberações sociais são aprovadas por maioria simples
do capital representado na assembleia geral, salvo o disposto no
número seguinte.

2 � As deliberações sobre a alteração do contrato da sociedade,
fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros assuntos para os
quais a lei exija maioria qualificada, só são válidas se aprovadas por
mais de 75 % do capital representado.

3 � As convocatórias para as assembleias gerais serão efectuadas
nos termos da lei, sem prejuízo de poderem ser efectuadas por carta
registada, quando todas as acções forem nominativas.

4 � Os accionistas podem reunir-se em assembleia geral, sem a
observância das formalidades prévias da convocação, se todos os
accionistas estiverem presentes e todos manifestarem a vontade de
que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

5 � Quando a assembleia regularmente convocada não puder fun-
cionar por insuficiência do capital representado, reunirá em segunda
convocação após 15 dias com qualquer número de accionistas pre-
sentes e capital representado.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

SECÇÃO I

Administração

ARTIGO 15.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, eleitos pela
assembleia geral por períodos de quatro anos.

2 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
administração e os administradores eleitos escolherão, de entre si,
um que será o presidente e terá voto de qualidade nas decisões toma-
das. Na falta ou impedimento definitivo de qualquer membro do
conselho de administração proceder-se-á à sua substituição, nos ter-
mos do Código das Sociedades Comerciais.

3 � O conselho de administração reunirá sempre que a sociedade
o exija por convocação do seu presidente ou por outros dois admi-
nistradores, e as suas deliberações serão tomadas por maioria.

4 � A sociedade, por intermédio da administração, poderá no-
mear mandatários procuradores para a prática de determinados ac-
tos ou categorias de actos.

5 � O conselho de administração pode delegar num administra-
dor todos os poderes necessários à gestão corrente da sociedade,
designando-se este como administrador-delegado.

6 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores ou pela de um

deles e um mandatário ou procurador, quando os actos em causa
caibam nos poderes que lhes estejam atribuídos, podendo os actos de
mero expediente ser assinados por um qualquer administrador, man-
datário ou procurador.

b) Pela assinatura do administrador-delegado.
7 � A sociedade não poderá, em caso algum, ser obrigada em

fianças, abonações, letras de favor ou demais actos ou documentos
de interesse alheio aos negócios sociais. Ficarão, pessoal e solidari-

amente, responsáveis para com a sociedade, os administradores, pro-
curadores ou mandatários que assinarem ou intervierem em tais ac-
tos ou outros com infracção da lei ou deste contrato.

8 � A assembleia geral fixará a remuneração ou não dos adminis-
tradores e poderá dispensá-los de prestarem caução nos termos le-
gais, podendo nomear para aquele efeito uma comissão de entre os
accionistas.

SECÇÃO II

Fiscalização

ARTIGO 16.º

Fiscal único

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único e a
um suplente, que serão obrigatoriamente revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Atribuição dos lucros

ARTIGO 17.º

Deliberação

Os lucros líquidos apurados anualmente terão a seguinte aplica-
ção:

a) 5 % destinados à constituição de reserva legal, até atingir pelo
menos a quinta parte do capital social;

b) O restante terá o destino que a assembleia geral determinar.

Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Deliberação

1 � A sociedade dissolve-se quando os accionistas o deliberarem
ou quando ocorra algum facto que por lei seja causa de dissolução.

2 � Salvo deliberação da assembleia geral em contrário, caberá
aos membros do conselho de administração proceder à liquidação de
todo o activo e passivo da sociedade.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 19.º

Foro

A sociedade fica sujeita às leis e tribunais portugueses, sendo o
foro da comarca da sua sede, com exclusão expressa de qualquer outro,
o único competente para dirimir todas as questões emergentes deste
contrato.

Designação dos membros do conselho de administração e fiscal
único, efectuada em 10 de Abril de 2002.

Administradores: presidente, Henrique Pereira de Campos, casa-
do, Ladeira da Ponte de São Sebastião, 3, Setúbal; vogais: Maria da
Luz Farto dos Santos, casada, Ladeira da Ponte de São Sebastião, 3,
Setúbal; e Possidónio Manuel Marreiros da Conceição Borba, casa-
do, Ladeira da Ponte de São Sebastião, 3, Setúbal.

Fiscal único: BDC Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da República, 52, 9.º,
Lisboa, representada por Manuel Rui dos Santos Caseirão; suplente,
João Paulo Torres Cunha Ferreira, revisor oficial de contas, casado,
Avenida da República, 1583, 3.º, B, Parede.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117698
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MIGUEL & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4683/
971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504069225; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030116.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo, em conse-
quência, o artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel & Miguel, L.da, e tem a
sua sede na Praça de Portugal, 6, 1.º, letra E, freguesia de São Sebas-
tião.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2001051638

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA BAÍA DO SADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4810/
980403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/980403.

Certifico que:
1) Manuel Pereira da Silva, casado com Maria Fernanda Pinho

Justino Pereira na comunhão de adquiridos; e
2) Maria Fernanda Pinho Justino Pereira,

constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Sociedade Agro-Pecuária
Baía do Sado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Baía do Sado, 179, em
Brejos Canes, freguesia de Gambia-Pontes-Alto da Guerra, concelho
de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser muda-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comercialização de produtos agro-
-pecuários, agro-pecuária e prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado cm dinheiro,
é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 200 000$ cada, pertencente uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares
ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela
forma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades singula-
res ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fis-
calização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, desde já
nomeados gerentes.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

4 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral,
para o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro
não sócio.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com pelo menos 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convoca-
ção.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados 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.

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de ne-
gócios jurídicos celebrados, em seu nome, pelos gerentes, bem como
a aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do
Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e
quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117710

J. J. P. � CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2570/
900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502445106; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 6/990804.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 1 100 000$ em di-

nheiro, pelo sócio Luís Miguel Pardela Fernandes.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e corresponde à soma de uma quota de igual valor, per-
tencente ao único sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117590

SADINCO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1354/
820222; identificação de pessoa colectiva n.º 501250808; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
990602; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/990602.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de Pedro Manuel Barreto da Cruz

Robin de Andrade, em 21 de Maio de 1999, por renúncia.
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 15 600 000$ em di-

nheiro, quanto a 4 400 000$, por Ana Maria da Claudina Peles Rai-
mundo, 1 800 000$ e 5 000 000$, por António Carlos Vitorino
Raimundo, e 4 400 000$, por Cesário Peles Raimundo.

Artigos alterados: 2.º, 3.º, 4.º e o § único do 6.º
Termos da alteração:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sede no Largo de Francisco Soveral, 23, 1.º,
freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício do comércio, indústria,
importação e exportação de embarcações e equipamentos náuticos,
projectos e instalação de equipamentos, acessórios e materiais para
a indústria e serviços, cedência de pessoal e prestação de serviços.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 600 000$ e está representado por seis quotas: uma do valor no-
minal de 5 000 000$, pertencente à sócia Ana Maria da Claudina
Peles Raimundo; duas quotas, uma do valor nominal de 2 400 000$,
e outra do valor nominal de 5 000 000$, pertencentes ao sócio
António Carlos Vitorino Raimundo; uma do valor nominal de
5 000 000$, pertencente ao sócio Cesário Peles Raimundo; uma do
valor nominal de 2 600 000$, pertencente ao sócio Carlos Miguel
Peles Raimundo; e uma do valor nominal de 600 000$, pertencente
à própria sociedade.

ARTIGO 6.º

§ 2.º São gerentes da sociedade os sócios Ana Maria de Claudina
Peles Raimundo, António Carlos Vitorino Raimundo e Cesário Pe-
les Raimundo, já nomeados gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117620

FORMALIDADES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5270/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504529722; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 17/990615.

Certifico que:
1) Eurico Filipe Couto Batista, solteiro, maior, Praça de D. Paio

Peres Correia, 14, 1.º, direito, Setúbal; e
2) Maria Helena Teixeira Candeias, divorciada, Largo de José

Joaquim Cabecinha, 17, cave E, Setúbal, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Formalidades � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de D. Paio Peres Cor-
reia, 14, 1.º, direito, freguesia de São Sebastião do concelho de Setú-
bal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no
estrangeiro, onde e quando aos negócios sociais mais convenha e
adquirir bens móveis ou imóveis, participar em quaisquer sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e associar-se a pessoas singu-
lares ou colectivas e em agrupamentos complementares de empre-
sas e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 010 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
505 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Eurico Filipe Couto
Batista, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção
do gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;

c) Se o sócio titular de uma quota for julgado falido ou insolven-
te, ou se a quota for dada em penhor, penhorada ou arrestada sem
que, nestes últimos casos seja deduzida oposição, judicialmente jul-
gada procedente pelo respectivo sócio;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas ou separação de
bens, a respectiva quota não fique a pertencer ao seu titular inicial;

e) Venda ou adjudicação judiciais;
f) Quando a quota seja cedida com violação de regra do consenti-

mento; e
g) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património.
2 � Salvo disposição legal em contrário a contrapartida da amor-

tização é a seguinte:
a) Nos casos das alíneas a) e b), o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c) e e), o valor resultante da aplicação do

regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais; e
c) Nos casos das alíneas d), f) e g), o valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar. Em qualquer caso, o pagamento da quota
em causa pode ser efectuado numa só vez, no prazo de 90 dias após
a comunicação da deliberação, ou o pagamento ser fraccionado em
12 prestações, de valor igual, a pagar trimestralmente.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no número deste artigo, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso,
a quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela, serem criadas
uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos
sócios ou a terceiros.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001116500

SADOBACALHAU � SOCIEDADE
DE COMERCIALIZAÇÃO DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2256/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502138866; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 23/990420.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 503 615$ em dinhei-

ro, quanto a 352 531$, por José Pinto Correia, e 151 084$, por
Maria Adelaide Pereira da Costa.

Artigos alterados: 1.º e 2.º
Termos da alteração:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SADOBACALHAU � Sociedade de
Comercialização de Bacalhau, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Infante D. Henrique, 17, cave, freguesia de São Sebastião, do conce-
lho de Setúbal, que poderá ser mudada para outro local do concelho
de Setúbal, por simples deliberação da gerência, sem autorização da
assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 503 615$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 1 322 531$, pertencente ao sócio José Pinto Ferreira, e
uma do valor nominal de 181 084$, pertencente à sócia Maria Ade-
laide Pereira da Costa.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001116497
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IMA � INDÚSTRIA DE MONTAGEM DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 470/
630427; identificação de pessoa colectiva n.º 500136688; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 3/20030311.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação de capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
320 527 euros e 52 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma de 237 193 euros e 36 cêntimos, da sócia SIMBRATUR �
Imobiliária e Construção, L.da, e outra de 83 334 euros e 16 cênti-
mos, da sócia Casa do Cedro � Sociedade Imobiliária e de Adminis-
tração, S. A.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001116535

ESCAPES SETÚBAL DE JOSÉ ALBERTO DA SILVA
SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4903/
980723; identificação de pessoa colectiva n.º 504232983; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001054211

SADOTEC � INDÚSTRIA ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2942/
920206; identificação de pessoa colectiva n.º 502715472; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030310; inscrição n.º 5,
(apresentada em 10 de Março de 2003); número e data da apresen-
tação: 4/20030321.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Dissolução de sociedade.
Prazo para a liquidação: Um ano a contar de 22 de Janeiro de

2003.
Liquidatário designado, em 22 de Janeiro de 2003: António Car-

los Vitorino Raimundo.
2) Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001054971

CONCEIÇÃO & LINDAURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3329/
930511; identificação de pessoa colectiva n.º 502994711; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 11 e 12/20030320.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de Maria da Conceição Rosa Ri-

beiro Coelho, em 12 de Novembro de 2002, por renúncia.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º

Termos da alteração:
ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais ge-
rentes, estando já nomeada gerente a sócia Lindaura Pereira Afonso
do Prado Tavanez.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117680

SADOLIMPO � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2466/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502357975; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 7 e 8/20030319.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano, a contar de 17 de Janeiro de

2003.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Março de 2003.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001055340

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

ARCO DOS CANEIROS � SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 611; identificação de pessoa colectiva n.º 506530825; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/280303.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Março de 2003, na cidade de Braga e Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Vasco Filipe Barbosa Pombo, número de identificação fiscal
218443161, solteiro, natural da freguesia de São Jorge de Arroios,
concelho de Lisboa, e residente no lugar de Lameira, freguesia de
Bico, concelho de Paredes de Coura, portador do bilhete de identi-
dade n.º 11139775, emitido em 14 de Novembro de 2000, por Lis-
boa;

2.º José Alberto Forte Pombo, número de identificação fiscal
111295246, casado com Ilda Gracinda Henriques Barbosa Pombo,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Tortosendo, concelho da Covilhã, e residente no referido lugar de
Lameira, portador do bilhete de identidade n.º 2494132, emitido em
17 de Novembro de 2000, por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Arco dos Caneiros �
Sociedade de Restauração, L.da, e tem a sua sede na Rua da Valeta,
92, freguesia de Arcos de Valdevez (Salvador), concelho de Arcos de
Valdevez.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente restaurante.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
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 as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectua-
da pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social
por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Helena Araújo da Sil-
va Cerqueira. 2001468130

DIASMEDICAL � REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS
HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 606; identificação de pessoa colectiva n.º 506444902; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/10032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 10 de Março de 2003, na cidade de Braga e Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante Maria de Fátima da Lomba
Ribeiro Faria, ajudante em exercício no impedimento da notária deste
Cartório, licenciada Olinda de Fátima Esteves, por se encontrar
doente, compareceram Miguel Fernandes Dias, número de identifi-
cação fiscal 240188160, natural de França, e mulher, Rosa Maria

Rodrigues Alves Dias, número de identificação fiscal 240032080,
natural da freguesia e concelho de Monção, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes no lugar da Aldeia, freguesia de
Couto, concelho de Arcos de Valdevez, portadores dos bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 12635223, de 11 de Março de 2002,
e 9969827, de 18 de Fevereiro de 2003, ambos por Viana do Cas-
telo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DIASMEDICAL � Re-
paração de Instrumentos Hospitalares, L.da, e tem a sua sede no lu-
gar da Aldeia, freguesia de Couto, concelho de Arcos de Valdevez.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na reparação de máquinas e
acessórios hospitalares, nomeadamente instrumentos de cirurgia, bem
como a sua comercialização.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Miguel Fernandes Dias, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Conferida.

29 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Helena Araújo da
Silva Cerqueira. 2001468229

PALHARES & BRITO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 608; identificação de pessoa colectiva n.º 506535851; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/26032003.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Março de 2003, na cidade de Braga e Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
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Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Alexandre Gomes Palhares, casado, natural da freguesia de
Grade, concelho de Arcos de Valdevez, residente no lugar da Bouça,
freguesia de Couto, do mesmo concelho, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 2655837, emitido em 6 de Fevereiro de 1992, por Lisboa,
que outorga na qualidade de procurador de António Gomes Palhares,
número de identificação fiscal 169511642, casado com Maria An-
tónia Rodrigues Cerqueira Palhares sob o regime da separação de bens,
natural da freguesia de Grade, já referida, onde reside no lugar de
Água Redondo, no uso dos poderes que lhe foram conferidos em
procuração que arquivo; e

2.º Luís Gonzaga Fernandes de Brito, número de identificação fis-
cal 144164540, casado com Ilda Caldas Alves sob o regime de co-
munhão geral, natural da freguesia de Sabadim, concelho de Arcos
de Valdevez, residente no lugar do Ribeirinho, freguesia de Parada,
concelho de Arcos de Valdevez, portador do bilhete de identidade
n.º 5953618, emitido em 29 de Agosto de 2002, por Viana do Cas-
telo.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu bilhete de identida-
de.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre o
representado do 1.º outorgante e o 2.º um contrato de sociedade
comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Palhares & Brito � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de José António Pimenta Ribei-
ro, freguesia e concelho de Arcos de Valdevez.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis; arrendamento de imóveis próprios; administração de condomí-
nios; indústria construção civil e promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo d sociedade.

Está conforme.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Helena Araújo da Sil-
va Cerqueira. 2001468172

CAMINHA

BUONGIORNO � INFORMÁTICA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 792/
20030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506305740; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20030424.

Certifico que António Pedro Iglésias Vila Boa, Sebastião Filipe
Sousa Coutinho da Rocha, António Filipe de Oliveira Paiva e Paulo
Nuno de Azevedo Sequeira Leite Fernandes, cessaram funções de
gerentes na sociedade em epígrafe, em 7 de Abril de 2003, por re-
núncia.

7 de Maio de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 2000306659

DENTOANCORA � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 617/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504588265; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 3/20030429.

Certifico que Fernanda Margarida Pires Fernandes cessou funções
de gerente na sociedade em epígrafe, em 30 de Março de 2003, por
renúncia e que por deliberação do mesmo dia, Hélder Filipe Ramos
Peres, foi designado gerente da mesma sociedade.

7 de Maio de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 2000306667

O FAROL DO PORTINHO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 494/
951120; identificação de pessoa colectiva n.º 503615722; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 4/20030422.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 11 de Abril de 2003.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2000306640

SALSINANDO, PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 430/
930913; identificação de pessoa colectiva n.º 503077496; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/20030416.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 18 de Março de 2003.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2000306632

PONTE DE LIMA

BERNARDO ALVES DE ARAÚJO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cachadinha, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1281/20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 506562712;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030502.

Certifico que, por escritura lavrada em 29 de Abril de 2003, de
fl. 59 a fl. 60 do livro de notas para escrituras diversas n.º 305-D do
Cartório Notarial de Ponte de Lima, e por Bernardo Alves de
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Araújo, solteiro, maior, residente no lugar da Cachadinha, freguesia
de Refoios, Ponte de Lima, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Bernardo Alves de Araújo � Socie-
dade Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Lugar da Cachadinha, da
freguesia de Refoios do Lima, deste concelho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar e abrir em qualquer ponto do
País delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: manutenção e reparação de
veículos automóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor, per-
tencente ao único sócio, Bernardo Alves de Araújo.

§ único. O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 000 euros.

4.º

A gerência da sociedade, a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, serão exercidas pelo sócio, Bernardo Alves
de Araújo, o qual é desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por decisão
registada em acta e por ele assinada.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial e
em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme o seu original.

2 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2002899991

COCALIMA � FÁBRICA DE CALÇADO
E COMPONENTES, L.DA

Sede: Faldejães, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 554/950912; identificação de pessoa colectiva n.º 503489352;
inscrições n.os 3 e 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 3, 6 e 8/20030331.

Certifico que, por escritura de 8 de Julho de 2002, exarada de
fl. 49 a fl. 52 do livro n.º 274-S do Cartório Notarial de Ponte de
Lima e pela inscrição n.º 3, foi redenominado o capital social da
sociedade em epígrafe, passando a ser de 99 759,58 euros, tendo o
contrato de sociedade sido alterado quanto ao seu artigo 3.º, pelo
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; Cessação das funções de gerente
de Joaquim de Sousa Fernandes, por renúncia, em 8 de Julho de 2002 e,
pela inscrição n.º 7, foi registada a alteração parcial do contrato
quanto aos seus artigos 3.º, 6.º e 7.º, acrescentando o artigo 8.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759 euros e 58 cêntimos e acha-se dividido em duas quotas, sen-
do uma de valor nominal de 64 843 euros e 73 cêntimos, perten-
cente à sócia CODIZO � Empresa de Calçado da Longra, L.da, e
outra de valor nominal de 34 915 euros e 85 cêntimos, pertencente
à sócia DIDAGESTE, SGPS, S. A.

ARTIGO 6.º

A sociedade é administrada e representada pelo gerente José Ma-
ria Guimarães Sampaio, sem prejuízo de outros que possam vir a ser
nomeados em assembleia geral, ou de procurador.

ARTIGO 7.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção do gerente José Maria Guimarães Sampaio.

ARTIGO 8.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
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 as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes;

d) Participar no capital de outras sociedades, inclusive como só-
cio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

Está conforme.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

31 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2002899452

CASA JAIMINHO � COMÉRCIO DE FERRAGENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Feira, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1278/20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506463249;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030416.

Certifico que Jaime Manuel de Vilas Boas da Costa, casado com
Daniela Cunha Manso Reis na comunhão de adquiridos, por do-
cumento particular de 20 de Março de 2003, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Jaiminho � Comércio de
Ferragens, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é no lugar da Feira, freguesia de Freixo, concelho
de Ponte de Lima.

3 � A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais, onde e
quando julgar conveniente e poderá transferir a sua sede para outro
local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, por intermé-
dio da gerência, a solicitação desta, mediante consentimento dado
por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de ferragens e
de vidro plano. Drogaria (CEA 52461).

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma só quota,
pertencente ao seu único sócio e que já se encontra realizado.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da socie-
dade, nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dade Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designado
gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Jaime Manuel
de Vilas Boas da Costa.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e
representá-la, em juízo e fora dela, activa e passivamente, é neces-
sária e suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do imobilizado da empresa;
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c) Subscrever contratos de locação financeira, ou de trespasse de
estabelecimentos comerciais;

d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e
alterar ou rescindir os respectivos contratos;

e) Confessar, desistir e transigir, em juízo e fora dele.
5 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras
de favor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor pes-
soalmente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha a
causar.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do capital
social subscrito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades regulares
por lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 2002899932

LINO CAÇADOR & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 140, Ponte de Lima,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 623/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503861332;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 3.
Designado gerente, Lino Brito de Sousa Caçador, casado, residente

em Casaldeite, Sá, Ponte de Lima, em 24 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 2002899940

J. SOUSA & PAIS FERNANDES � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Veiga, Fornelos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 914/20010327; identificação de pessoa colectiva n.º 505393310;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 14 e 16/20030422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1.
Cessação de funções de gerente de Agostinho Martins Pais Fer-

nandes, em 16 de Janeiro de 2003, por renúncia, e
Inscrição n.º 5.
Designado gerente Francisco José Malheiro Gomes, casado, resi-

dente em Rua do General Norton de Matos, Ponte de Lima, em 16 de
Janeiro de 2003.

Está conforme.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 2002899959

VALENÇA

FARDIFERRO � CRAVAÇÃO DE ESTACAS
E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Edifício São Sebastião B, 1.º, direito, Rua Verde,
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 855; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504825810; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 1/030423.

Certifico que foi registada a cessação de funções da gerente Ainda
Célia Maria Rodrigues Fardilhas.

Causa: renúncia.
Data: 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respecti-
va.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho Rita.

2000576150

CLÍNICA DENTÁRIA DR. FELICIANO CARVALHO, L.DA

Sede: Rua do Monte, 118, São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 953; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030422.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Feliciano José Barreiros Rodrigues de Carvalho e Georgina Maria
Teixeira Dias, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Dr. Feliciano
Carvalho, L.da, e tem a sua sede na Rua do Monte, 118, freguesia de
São Pedro da Torre, concelho de Valença.

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
de representação, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de medicina dentária e
odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Feliciano José Barrei-
ros Rodrigues de Carvalho, e outra no valor nominal de 500 euros,
pertencente à sócia Georgina Maria Teixeira Dias.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de
50 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade de votos.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço, as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e proporcionar o
exercício do direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 60 dias, para
exercer o seu direito de preferência.
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ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por simples
deliberação maioritária da assembleia geral, sempre que ocorra algu-
ma das seguintes circunstâncias:

a) Quando uma quota seja cedida a estranhos sem o consentimen-
to da sociedade;

b) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-
ral, apreendida judicial ou administrativamente;

c) Se o seu titular dolosamente prejudicar os interesses da socie-
dade;

d) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as
obrigações que para ele resultam deste pacto;

e) Por acordo dos sócios.
2 � A amortização da quota far-se-á pelo valor nominal da quota.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Feliciano José Barrei-
ros Rodrigues de Carvalho.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente em
todos os actos e contratos.

5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de
actos.

6 � É expressamente proibido à gerência usar a firma social em
letras de favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alheios
aos interesses e negócios da sociedade.

7 � A gerência poderá comprar, vender ou onerar quaisquer bens
móveis ou imóveis, bem como viaturas automóveis que lhe perten-
çam, assim como tomar de arrendamento quaisquer locais, celebrar
contratos de locação financeira, leasing, cessão de exploração ou
trespasse de estabelecimentos.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho Rita.

2000576141

TRANSCARYSEO � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Edifício Status, salas 49/55, 1.º,
Avenida de São Teotónio, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 952; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030415.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Carlos Iglesias Rey e Susana Seoane Vasquez, que se rege pelos se-
guintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSCARYSEO � Transpor-
tes, L.da, e tem a sua sede no Edifício Status, 49-55, 1.º, Avenida de
São Teotónio, freguesia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias por conta de outrem e aluguer de veículos
ligeiros e pesados de mercadorias sem condutor.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas de valores nominais de 25 000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Iglesias Rey e
Susana Seoane Vasquez.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à
sociedade e serão eleitos em assembleia geral.

2 � Desde já ficam nomeados gerentes ambos os sócios, Carlos
Iglesias Rey e Susana Seoane Vasquez e o não sócio Luiz Gonzalez
Seoane, casado, residente no Polígono Fontinhas, Área Central, piso
G, em Santiago de Compostela referida.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes, Carlos Igle-
sias Rey ou Susana Seoane Vasquez ou a do não sócio Luís Gonzalez
Seoane, sempre em conjunto com a do Carlos Iglesias Rey ou da
Susana Seoane Vasquez.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos seme-
lhantes.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, que te-
rão sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, dará co-
nhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o consen-
timento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de propor-
cionar o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na

alínea b) do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho Rita.

2000576109

TRANSPORTES ALVES & FIGUEROA, L.DA

Sede: Edifício Status, salas 49/55, 1.º, Avenida de São
Teotónio, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 950; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030414.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Manuel Rodriguez Alves e Sílvia Figueroa Santos, que se rege pelos
seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Alves & Figue-
roa, L.da, e tem a sua sede no Edifício Status, salas 49/55, 1.º, Ave-
nida de São Teotónio, freguesia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas legais de representação, onde e quando o julgar con-
veniente.
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2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias por conta de outrem e aluguer de veículos ligeiros e pesados
de mercadorias sem condutor.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 eu-
ros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel
Rodriguez Alves e Sílvia Figueroa Santos.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao dobro do capital social, na proporção das
suas quotas.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à
sociedade e serão eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente em caso de gerência singular, obrigando-
-se, no entanto, com as assinaturas de dois gerentes no caso de ge-
rência plural.

3 � Que desde já ficam nomeados gerentes os sócios, Manuel
Rodriguez Alves e Sílvia Figueroa Santos.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatário ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, que te-
rão sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, dará co-
nhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o consen-
timento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de propor-
cionar o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na

alínea b) do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho Rita.

2000576133

VIANA DO CASTELO

VIANAPORT � EMPRESA DE TRABALHO PORTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1852; identificação de pessoa colectiva n.º 503327506.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045589

AUDIOTECA � LOUREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2113; identificação de pessoa colectiva n.º 503752991.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045562

PREDYNEIVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2699.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045660

VALIA ECONÓMICA � CONSULTORIA
DE NEGÓCIOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2711; identificação de pessoa colectiva n.º 505165899.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045619

VALIA ECONÓMICA � CONSULTORIA
DE NEGÓCIOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2711; identificação de pessoa colectiva n.º 505165899.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045597

F. T. P. � FÁBRICA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 601; identificação de pessoa colectiva n.º 501055436.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045287

MANUEL DA SILVA PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2924; identificação de pessoa colectiva n.º 505535572.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045546
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AUTO � CHASQUEIRA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2831; identificação de pessoa colectiva n.º 505299658.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045554

BARREIROS & BARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 288; identificação de pessoa colectiva n.º 500027773.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045236

IMOBILIÁRIA PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1689; identificação de pessoa colectiva n.º 503033588.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045279

PINHEIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1055; identificação de pessoa colectiva n.º 501853618.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045260

IRMÃOS SOTO MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2992; identificação de pessoa colectiva n.º 505621541.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045708

PREDYNEIVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2699.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045678

HIDROLAR � INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 133; identificação de pessoa colectiva n.º 500134650.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044469

JORGE ALEXANDRE PEREIRA DE MELO VELHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 976; identificação de pessoa colectiva n.º 505657198.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044477

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ESTRELA DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1384; identificação de pessoa colectiva n.º 502388730.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045376

VIANAPLÁSTICOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS PLÁSTICAS E FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2104; identificação de pessoa colectiva n.º 503752967.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003045805

VIANAPLÁSTICOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS PLÁSTICAS E FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2104; identificação de pessoa colectiva n.º 503752967.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003045791

VIANAPLÁSTICOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS PLÁSTICAS E FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2104; identificação de pessoa colectiva n.º 503752967.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 1999.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003045783

DRAGALIMA � SOCIEDADE DE DRAGAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1423; identificação de pessoa colectiva n.º 502466910.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003093125

HABIANA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2447; identificação de pessoa colectiva n.º 504450719.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003093117

MANUEL POLIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3073; identificação de pessoa colectiva n.º 505725983.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003093079

ENVC � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2398; identificação de pessoa colectiva n.º 504257080.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045341

CONSTRUÇÕES LEANDRO & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2701; identificação de pessoa colectiva n.º 505031388.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2003045481

MEDM � MONTAGENS ELÉCTRICAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2303; identificação de pessoa colectiva n.º 504116975.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003045520

MERCES ALMEIDA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2888; identificação de pessoa colectiva n.º 505502984.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003093281

FILIPE DIAS MEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2797; identificação de pessoa colectiva n.º 505358352.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003093095

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2915; identificação de pessoa colectiva n.º 505518120.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003093087

JOAQUIM MANUEL FERNANDES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2787; identificação de pessoa colectiva n.º 505333708.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045392

FILIPE REBELO & FRANCO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2871; identificação de pessoa colectiva n.º 504950223.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045422

PAULINO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2676; identificação de pessoa colectiva n.º 505065169.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045414

COPRIMAG � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1880; identificação de pessoa colectiva n.º 503370304.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045228

ARLINDO TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2987; identificação de pessoa colectiva n.º 505649624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045210

BORALGUI, URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2536; identificação de pessoa colectiva n.º 504358804.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045457

PADARIA SR.A DA AJUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1989; identificação de pessoa colectiva n.º 503542865.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045449

FRANCISCO COELHO MARINHO & LUÍS MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3027; identificação de pessoa colectiva n.º 505726270.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045406

URBANIZAÇÃO QUINTA DO LIMOÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2395; identificação de pessoa colectiva n.º 504257005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045430

LUÍS MINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1764; identificação de pessoa colectiva n.º 503192929.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045775

ORLANDO & MINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2001; identificação de pessoa colectiva n.º 503580023.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045767

IRMÃOS GIGANTE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2752; identificação de pessoa colectiva n.º 505186071.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045724

CABLINAL PORTUGUESA � EQUIPAMENTO
PARA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1400; identificação de pessoa colectiva n.º 502429003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

23 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044418

LIMALVES � COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO
E TELEMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

23 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044426

ULICARGA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3473; identificação de pessoa colectiva n.º 504442678; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 40/20030407.

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2002, exarada de
fl. 94 a fl. 95 do livro 68-I do 3.º Cartório Notarial do Porto, foi
alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 2.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º (corpo)

A sociedade tem a sede no lugar de Corredouras, da freguesia de
Nogueira, do concelho de Viana do Castelo.

Está conforme o original.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

23 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044434

GRAMPINOX � FABRICO DE MATERIAL EM INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3478; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20030416.

Certifico que, por escritura de 20 de Fevereiro de 2003, exarada
de fl. 11 a fl. 13 do livro n.º 88-H do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi celebrado entre David Caravela de Sá Barbosa, David
Gonçalves Borlido de Sá Barbosa, Vidal Esteves Parente e Pascoal
Silva da Costa um contrato de sociedade, que passa a reger-se pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GRAMPINOX � Fabrico de Material
em Inox, L.da e vai ter a sua sede na Rua da Romenda, 124, da fre-
guesia de Areosa, do concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro pon-
to do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de material de
fixação em inox.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas no
valor nominal de 1750 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios David Caravela de Sá Barbosa e David Gonçalves Borlido de Sá
Barbosa, uma do valor nominal de 1250 euros, pertencendo ao só-
cio Vidal Esteves Parente, e outra do valor nominal de 250 euros,
pertencendo ao sócio Pascoal Silva da Costa.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de cinco vezes o capital social na pro-
porção das respectivas quotas.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para a sociedade se considerar validamente vinculada em
todos os actos e contratos é necessária a assinatura de todos os ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém,
quando feita a favor de terceiro, carece do consentimento da socie-
dade, tendo esta, em primeiro, e os restantes sócios, em segundo, o
direito de preferência na sua aquisição.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades espe-
ciais, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044272

CONSTRUCIONES DE EDIFÍCIOS SEGUIN &
SANCHEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3462; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20030417.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade supra, tendo
as contas sido aprovadas em 14 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044280

VIANA CARNES � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1029; identificação de pessoa colectiva n.º 501822283; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 48/
20030402.

Certifico que foi depositada carta, da qual consta a cessação de
funções do gerente José Carlos Silva Velho Franco, por renúncia.

Data: 4 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003036172

SOBREIRA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2645; identificação de pessoa colectiva n.º 505009390; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/20030417.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2003, exarada a
fls. 18 e 18 v.º do livro n.º 91-H do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foram alterados os n.os 1 e 2 do artigo 4.º do pacto da
sociedade em epígrafe, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,

em juízo ou fora dele, competem à gerente nomeada Maria Manuela
da Silva Matos.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os actos e
contratos é obrigatória a sua assinatura.

Está conforme o original.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

22 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044299

MARIA & MARIA � EQUIPAMENTOS
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3054; identificação de pessoa colectiva n.º 505506890; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 26/20030113.

Certifico que, por escritura de 20 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 63 a fl. 66 do livro n.º 195-E do Cartório Notarial de Espo-
sende, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, anteriormente
denominada POLINDUSTRIAL � Estruturas e Soldaduras, L.da,
quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria & Maria � Equipamentos de
Hotelaria, L.da, com sede na Rua de Pedro de Almeida Couraça,
Urbanização dos Capitães de Abril, 2.ª fase, lugar do Brejo, lote 65,
freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Viana do Castelo.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no aluguer e comércio de materiais e equi-
pamentos de hotelaria e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963 euros e 94 cêntimos e divide-se em três quotas, sendo duas
do valor de 5985 euros e 58 cêntimos, pertencentes uma a Maria de
Fátima da Lomba Chavarria Antunes Viana, outra a Maria Luís Cal-
deira Alves Azevedo, e outra no valor de 2992 euros e 78 cêntimos,
à sócia POLICEDÊNCIAS � Empresa de Trabalho Temporário, L.da

§ 1.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições aprovados em assembleia geral.

§ 2.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante deste e na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence às sócias Maria de Fátima da
Lomba Chavarria Antunes Viana e Maria Luís Caldeira Alves Aze-
vedo, que desde já são nomeadas gerentes, sendo necessária a assina-
tura das duas para obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

3 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003036105

MARIA & MARIA � EQUIPAMENTOS
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3054; identificação de pessoa colectiva n.º 505506890; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20030328.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 165 � 19 de Julho de 2003 15 209

Certifico que foi depositada fotocópia da acta, da qual consta a
cessação de funções do gerente Armindo Alves da Costa Peixoto,
por renúncia.

Data: 10 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003036113

FARMÁCIA AFIFENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3475; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20030411.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2003, exarada
de fl. 86 a fl. 87 v.º do livro 381-D do 1.º Cartório Notarial de Vila
do Conde, foi celebrado por Sandra Cristina Portela Gonçalves Duro
um contrato de sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia Afifense, Unipessoal, L.da,
tem a sua sede no lugar da Gateira-São Roque, freguesia de Afife,
concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
farmacêuticos (farmácia), médicos, cosméticos de higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal de
que é titular a única sócia, Sandra Cristina Portela Gonçalves Duro.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares, por deli-
beração da assembleia geral, até ao limite global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem renumeração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida ou pela única
sócia, ou por gerentes nomeados através de acta da assembleia geral,
nos termos do n.º 2 do artigo 270.º E do Código das Sociedades Co-
merciais.

2 � Fica desde já designado gerente Joaquim Ferreira de Araújo,
casado, residente na Rua do Loureiro, 688, freguesia de Árvore,
concelho de Vila do Conde.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

4 � A sócia única pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003037950

CONFECÇÕES CARDANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3290; identificação de pessoa colectiva n.º 505367483.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045856

RIBEIRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3072; identificação de pessoa colectiva n.º 505650207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003044515

NOVASTIVA OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
ESTIVA � TRÁFEGO DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1470; identificação de pessoa colectiva n.º 502543124.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

26 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2003045961

AGILIMA � AGENTES DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1469; identificação de pessoa colectiva n.º 502543116.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

26 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Pires
Mendonça. 2003045872

JOMARLIMA � FÁBRICA DE PRODUTOS
METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1856; identificação de pessoa colectiva n.º 503327522.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045740

VERA & RODRIGUES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2977; identificação de pessoa colectiva n.º 505715279.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003045651

ARAÚJO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 387.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003045350

IBERVIANA � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2141; identificação de pessoa colectiva n.º 503791318.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045040
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CONDOMÍNIO � GESTÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1627; identificação de pessoa colectiva n.º 502881968.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045031

TRANSPORTES J. B. CASTRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2510; identificação de pessoa colectiva n.º 504445235.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045074

CONFECÇÕES FERGRAFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1411; identificação de pessoa colectiva n.º 502446013.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045066

GONÇALVES BARBOSA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2373; identificação de pessoa colectiva n.º 504209590.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045058

OBJECTOS DE CULTO � ÁUDIO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2136; identificação de pessoa colectiva n.º 503791229.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045112

ECONOMO � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
E TRATAMENTO DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 876; identificação de pessoa colectiva n.º 501126627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045090

CUNHAS & AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1552; identificação de pessoa colectiva n.º 501839445.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 2003045155

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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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LIVRARIAS

Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM

 € 3,09

AVISO
1 � Os preços dos contratos de assinaturas do Diário da República em suporte de papel variam de acordo com a data da subscrição e 31 de

Dezembro, pelo que deverá contactar as livrarias da INCM ou a Secção de Assinaturas (v. n.º 5). A INCM não se obriga a fornecer os números
anteriormente publicados.

2 � Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da
responsabilidade dos nossos serviços.

3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.

4 � A efectivação dos pedidos de contratos de assinaturas, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas livrarias.
5 � Toda a correspondência sobre contratos de assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas.dr@incm.pt).

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

Preços para 2003

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19 %)1

E-mail 50 .....................................................
E-mail 250 ...................................................
E-mail 500 ...................................................
E-mail 1000 .................................................
E-mail + 50 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
E-mail + 1000 .............................................

 15
 45
 75
140
 25
 90
145
260

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos .................................................
250 acessos .................................................
500 acessos .................................................
Número de acessos ilimitados até 31-12 ...

 22
 50
 90
550

CD-ROM 1.ª série (IVA 19 %)

176
615
230
230
230

    68,50

223
715
255
255
255

    68,50

Assinatura CD mensal ...........................................................
CD histórico (1970-2001) .....................................................
CD histórico (1970-1979) .....................................................
CD histórico (1980-1989) .....................................................
CD histórico (1990-1999) .....................................................
CD histórico avulso ...............................................................

100 acessos ..............................................................................................
200 acessos ..............................................................................................
300 acessos ..............................................................................................

INTERNET (IVA 19 %)

120
215
290

Assinante papel 2 Não assinante papel

Preços por série1.ª, 2.ª e 3.ª séries (concursos públicos)

(Em euros)


