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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

EXÉRCITO

Comando da Logística

Direcção dos Serviços de Material

Anúncio

Concurso público n.º 5/2003

1 � Entidade contratante � Ministério da Defesa Nacional, Exér-
cito Português, Direcção dos Serviços de Material, Secção Logística,
Avenida Infante Santo, 49, 4.º, 1350-177 Lisboa, Portugal (telefone:
351213918267; fax: 351213907115).

2 � Objecto do concurso � categoria e descrição do bem, com a
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 Junho de 1998.

Categoria � 17.40.2.
Subcategoria � 17.40.21.
Designação � pára-quedas, calotes e lote de materiais destinados à

manutenção dos mesmos para cinco anos.
Classificação central do produto � 2717.
Sistema harmonizado/nomenclatura combinada � 8804.
Quantidade � 20 pára-quedas, sete calotes e um lote de materiais

destinados à manutenção operacional programada dos mesmos para
cinco anos, de acordo com a ETP 9-1670-5/03, anexa ao caderno de
encargos, parte D.

3 � Local entrega dos bens (regime armazém) � Escola de Tro-
pas Aerotransportadas, Tancos, 2260-209 Praia do Ribatejo, Portu-
gal [telefone: (351)249733551].

4 � Prazo de entrega:

a) Os prazos de entrega para os bens objecto deste concurso
devem ser definidos pelos concorrentes nas suas propostas;

b) Em caso de adjudicação, o não cumprimento daquele prazo,
poderá dar origem à aplicação das sanções previstas no ca-
derno de encargos.

5 � Nada a referir.
6 � Nada a referir.
7 � Propostas parciais � não são admitidas propostas relativas a

parte dos bens postos a concurso.
8 � Propostas variantes ou condicionadas:

a) É admitida a apresentação de propostas com variantes, ela-
boradas de acordo com o estipulado no programa de con-

curso e com o caderno de encargos, com sistematização idên-
tica à da proposta base, em termos que permitam fácil com-
paração e de acordo com as regras estabelecidas para a sua
apresentação;

b) Não são admitidas propostas condicionadas;
c) Não são admitidas propostas com alteração de cláusulas do

caderno de encargos.

9 � Habilitações dos concorrentes � os elementos e formalidades
necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devam preencher, são os que
constam do programa de concurso.

10 � Agrupamento de concorrentes � os concorrentes poderão
apresentar-se a concurso isoladamente, ou em grupo, sendo que, nes-
te último caso, terão de constituir-se juridicamente numa entidade única
ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
quando lhe seja adjudicado o fornecimento e tendo em vista a cele-
bração do contrato.

11 � Documentação do concurso:

a) Obtenção � o programa de concurso e o caderno de encar-
gos podem ser examinados e/ou adquiridos, das 10 horas às
12 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, na secção
logística do serviço indicado no n.º 1, por representantes dos
candidatos, devidamente credenciados;

b) Data limite � o exame e/ou a aquisição daqueles documen-
tos só poderão efectuar-se até às 16 horas e 30 minutos do
dia 17 de Outubro de 2003;

c) Preço e condições de pagamento � a documentação será
fornecida mediante o pagamento de 25 euros, a liquidar em
dinheiro, vale de correio ou em cheque visado, passado em
nome da secção logística da direcção dos serviços de mate-
rial no acto de aquisição, no horário e local indicado em a).

Se solicitada, esta pode ser enviada por correio azul após recebi-
mento da referida importância, acrescida de 5 euros para portes.

12 � Entidade que recepciona as propostas:

a) As propostas deverão ser remetidas para � Direcção dos
Serviços de Material, secção logística, Avenida Infante San-
to, 49, 4.º, 1350-177 Lisboa;

b) Hora e data limites para entrega das propostas � as pro-
postas deverão ser entregues até às 16 horas e 30 minutos
do dia 20 de Outubro de 2003 no local e entidade referidos
em a).

c) Idioma das propostas e documentos que as acompanham �
português.

d) Se o envio da proposta for feita por correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na
hipótese de a entrada se verificar depois do citado prazo.

13 � Acto público do concurso:

a) Data e local � o acto público do concurso terá início pelas
14 horas e 30 minutos do dia 21 de Outubro de 2003 no
local indicado em 12.a) e cessará após o júri do concurso o
der por findo;
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Ao acto público, pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir, os concorrentes e seus representan-
tes devidamente credenciadas, nos termos constantes do
programa de concurso.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à propos-
ta economicamente mais vantajosa, implicando ponderação, por or-
dem decrescente de importância, dos seguintes factores:

a) Mérito técnico � 60%;
b) Preço � 35%;
c) Prazo de entrega � 5%.

15 � Prazo manutenção das propostas � os concorrentes obrigam-
-se a manter as suas propostas válidas por 120 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se esse prazo prorrogado por
iguais períodos para os concorrentes que nada requererem em contrá-
rio.

16 � Outras informações � caução � após a aceitação da minu-
ta do contrato pelo adjudicatário, deverá este, comprovar a presta-
ção da caução de 5% do valor da adjudicação, com exclusão do IVA,
conforme consta do caderno de encargos.

17 � Anúncio de informação prévia � não houve publicação de
anúncio de informação prévia do concurso.

18 � Nada a referir.
19 � Envio de anúncio para publicação � o presente anúncio foi

enviado para publicação em Diário da República em 18 de Setembro
de 2003.

O Chefe da Secção Logística, Fernando Manuel Duarte Bento.
(Major Eng.º MAT) 3000117112

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral das Instalações
e Equipamentos da Saúde

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

Anúncio

Concurso público n.º 4/2003-DRAA

1 � Concurso promovido pela Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde, Direcção Regional das Instalações e Equipa-
mentos da Saúde do Alentejo e do Algarve, sita em Évora, na Rua Dr.
Joaquim Henrique da Fonseca, 20, 7000-890 Évora (telefax:
266704197).

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

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

b) Designação da empreitada � «alimentação de energia eléctrica
em média tensão» do Hospital Distrital de Santiago do Cacém.

c) Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da
obra � a empreitada consiste na execução de trabalhos referentes a
instalações eléctricas, grupo 45.3 da classificação estatística de pro-
dutos por actividade;

d) O valor para efeito do concurso é de € 151 887,93, não in-
cluindo o IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de três meses, incluindo os
Sábados, Domingos e feriados.

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

b) As cópias dos elementos acima referidos serão fornecidas pela
firma F. C. Cabo � Centro de Reproduções Heliográficas, Fotocópi-
as e Execução de Desenho Técnico, L.da sita em Évora, na Rua dos
Castelos, 24, 1.º, 7000-664 Évora, (telefone e telefax: 266705278).

c) O custo total dos elementos referidos no n.º 5, alínea a) é de
€ 110 incluindo IVA, a pagar em cheque ou numerário.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia 17
de Novembro de 2003.

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

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

para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes.

b) O acto público do concurso realizar-se-á no dia 18 de Novem-
bro de 2003, pelas 10 horas, na sede da Direcção Regional das Insta-
lações e Equipamentos da Saúde do Alentejo e do Algarve, sita em
Évora, na Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20.

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

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

Português e os encargos serão satisfeitos por conta da dotação do
investimento do plano, consignada à Direcção-Geral das Instalações
e Equipamentos da Saúde.

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

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

a) 2.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente
ao valor da proposta;

b) O concorrente detenha as condições constantes do n.º 4.1.4
do capítulo IV do Regulamento da Rede de Distribuição pro-
mulgado pelo Despacho n.º 13615/99, da Direcção Geral de
Energia publicado no Diário da República n.º 164/99, 2.ª
série de 16 de Julho e que se reproduzem � 4.1.4, a exe-
cução das obras de ligação das instalações das entidades liga-
das à RD deve ser efectuada, em alternativa:

a) Por empresas certificadas no âmbito do Sistema Portu-
guês da Qualidade, com base nas normas da série NP EN
ISO 9000;

b) Por empresas previamente reconhecidas pelo distribui-
dor;

c) Por administração directa da própria entidade que se irá
ligar à RD, desde que haja acordo com o distribuidor.

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
termos da alínea anterior e desde que não seja posto em causa
disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
2 de Março, indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos
que lhes respeitem.

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

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, atenden-
do-se aos seguintes critérios, por ordem decrescente de importância:

1.º Preço � 80.º;
2.º Valor técnico da proposta � 20%.

a) Será analisado conforme o Relatório n.º 136/85, NCC do LNEC.
Estes critérios serão aplicados apenas às propostas dos concorren-

tes que possuam a aptidão técnica, económica e financeira definida
no n.º 18 do programa de concurso.

14 � O dono da obra reserva-se o direi to de não adjudicar a em-
preitada.

15 � Enviado para publicação no Diário da República, em 16 de
Setembro de 2003.

16 � Recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. em 17 de Setembro de 2003.

16 de Setembro de 2003. � O Director Regional, António Miguel
Pereira da Conceição. 1000237418

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Anúncio

Concurso público

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 Conceição Fernandes, 4434-502 Vila Nova de Gaia (telefo-
ne: 227865100; fax: 227832755).
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2 � Categoria dos bens a fornecer e sua descrição:

Número do concurso � 07-203/2003;
Designação do concurso � Laser para tratamento de lesões

vasculares. Categoria 33.10.1, subcategoria 33.10.12.
(Regulamento CEE n.º 3696/93 � alterado pelo n.º 1232/98,
Jornal Oficial da União Europeia);

Entrega das propostas � Até às 17 horas do dia 29 de Outubro
de 2003;

Abertura das propostas � Às 10 horas do dia 30 de Outubro 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 cen-
tro hospitalar em qualquer dia útil das 9 horas às 12 horas e das 14
horas 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 15 euros IVA incluído a liquidar no acto de aquisição através
de cheque. Se for solicitado o envio pelo correio os portes serão a
pagar pelo destinatário.

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

9 � Data limite de recepção das propostas � conforme 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:

Preço � 40%;
Parecer dos utilizadores � 35%;
Características técnicas e funcionais �10%;
Condições de assistência técnica � 10%;
Garantia � 5%.

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

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

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 em 17 de Setembro
de 2003.

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

17 de Setembro de 2003. � A Administradora Hospitalar, Fernanda
Dias. 3000117007

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de Curry Cabral

Anúncio

Concurso público internacional n.º 2/10010/2004 � aquisição
de sistemas e prolongamentos a fornecer ao Hospital
de Curry Cabral durante o ano de 2004.

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

l � Entidade contratante � Hospital de Curry Cabral, Rua da Be-
neficência, 8, 1069-166 Lisboa (telefone: 217924200; 217959638;
fax: 217959235).

2 � Categoria segundo a classificação estatística de produto por
actividade � quantidade 597.988 CPV 33141600-6, E138-9.

3 � Local do fornecimento � armazém do Hospital de Curry
Cabral.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � durante o
ano de 2004.

5 � Admissibilidade de fornecimento parciais � aceitam-se pro-
postas totais ou parciais dos fornecimentos.

6 � O documentos de apresentaçção obrigatória e os elemento
necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devem apresentar constam do
programa do concurso.

7.1 � O caderno de encargos está patente para consulta pública
no serviço de aprovisionamento do Hospital de Curry Cabral, sito na
Rua indicada no n.º 1, todos os dias úteis das 9 horas ás 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 15 horas.

7.2 � Os interessados podem solicitar exemplares do caderno de
encargos até ao dia 10 de Novembro de 2003, sendo os mesmos for-
necidos mediante o pagamento prévio de � € 25 nos serviços finan-
ceiros, acrescidos de IVA (19%) à taxa em vigor.

8 � As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 10
de Novembro de 2003, no serviço de aprovisionamento do Hospital
de Curry Cabral, sito na rua indicada no n.º 1, ou remetidas pelo cor-
reio com aviso de recepção.

9 � O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 11
de Novembro de 2003, no serviço de aprovisionamento, ao qual
poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir os
concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados.

10 � O critério de adjudicação é o da proposta mais vantajosa, a
qual resulta da ponderação dos factores seguintes, por ordem decres-
cente de importância:

Qualidade, (50%);
Preço, (50%).

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

12 � Não há lugar a caução nesta fase.
13 � O fornecimento constante deste concurso não foi alvo de

anúncio de informação prévia.
14 � Este anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial

da União e na 3.ª séérie do Diário da República em 18 de Setembro
de 2003.

15 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., para publicação no Diário da Repú-
blica em 18 de Setembro de 2003.

18 de Setembro de 2003. � O Administradora Hospitalar, Eugé-
nia Duarte e Melo. 3000117164

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA
SOCIAL E DO TRABALHO

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Direcção de Serviços de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 2004/14001

1 � Entidade adjudicante � Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
com sede no Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa, Apartado
2059, 1102 -803 Lisboa, Portugal [telefone (351)213235015; fax:
(351)213235013].

2 � Objecto do concurso público � prestação de serviços na área
de seguros aos diversos equipamentos sociais e serviços da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa.

Categoria do serviço � grupo 66.0, categorias 66.01.1 e 66.03.1,
subcategorias 66.01.10 e 66.03.10, 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 Junho de 1998.

3 � Local da prestação de serviços � área da grande Lisboa, nos
diversos equipamentos sociais e serviços da Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa.
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4 � A prestação de serviços vigora de 1 de Janeiro a 31 de De-
zembro de 2004.

5 � É proibida a apresentação de alterações de cláusulas do cader-
no de encargos bem como de propostas variantes.

6 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se patentes na direcção dos serviços de aprovisionamento, sita
no Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa, em dias úteis, das 9
horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos.

b) O preço do programa e caderno de encargos é de € 25 acrescido
do IVA, a pagar em dinheiro ou cheque visado passado a favor da
SCML, na tesouraria, das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 15
horas e 30 minutos.

7 � a) As propostas devem ser remetidas à direcção dos serviços
de aprovisionamento para a morada indicada na alínea a) do número
anterior.

b) As propostas devem ser apresentadas até às 17 horas e 30 mi-
nutos do dia 10 de Novembro de 2003.

c) As propostas e os documentos que os acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa.

8.1 � Para avaliação da respectiva capacidade técnica e financeira
devem os concorrentes apresentar os seguintes documentos:

a) Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos,
respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar
por declaração destes ou na sua falta e tratando-se de desti-
natários particulares por simples declaração do concorrente,
até ao máximo de 20;

b) Balanço e demonstração de resultados, dos últimos três anos;
c) Fotocópia autenticada da declaração anual de rendimentos

dos últimos três anos;
d) Declaração de que é titular das autorizações para o exercício

da actividade seguradora emitida pelo Instituto de Seguros de
Portugal.

8.2 � Tratando-se de mediadores de seguros, são ainda necessários
os seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de Inscrição no Instituto de Se-
guros de Portugal, com a indicação dos ramos de seguro em
relação aos quais podem exercer actividade;

b) Acordo celebrado com uma seguradora, conforme estipulado
no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de
Outubro, que estabeleça a possibilidade de, em nome e por
conta da seguradora, celebrar o contrato de seguro objecto
do concurso;

c) Declaração do Instituto de Seguros de Portugal comprova-
tiva de que não se encontra pendente processo de cancela-
mento da inscrição;

e) Fotocópia do seguro de responsabilidade civil profissional a
que se refere a alínea i) do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 388/
91, de 10 de Outubro.

9 � As propostas são abertas em sessão pública a realizar às 10
horas do dia 11 de Novembro de 2003, numa das salas da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, sita no Largo Trindade Coelho, 1200-470
Lisboa, podendo assistir todos os interessados. Se a complexidade e
duração dos trabalhos o justificar, o referido acto público será inter-
rompido às 12 horas e 30 minutos e retomado às 14 horas e 30
minutos do mesmo dia salvo se o júri deliberar em contrário.

10 � a) A adjudicação é feita à proposta economicamente mais
vantajosa atendendo-se aos seguintes factores e respectiva pondera-
ção:

1) Preço da proposta correspondente ao plano de seguros �
90%;

2) Eventuais benefícios económicos complementares que te-
nham expressão em unidades monetárias e que estejam asso-
ciados aos preços � 10%.

b) Até ao 2.º terço do prazo estabelecido para apresentação das
propostas, o júri define a ponderação a aplicar aos diferentes elemen-
tos que interferem no critério de adjudicação.

11 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 90 dias contados da data da sessão de abertura de
propostas, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos
se os concorrentes nada requererem em contrário.

12 � a) O concorrente a quem for adjudicada a prestação de ser-
viços deve prestar uma caução de 5% do valor total da adjudicação,
com exclusão do IVA.

b) A caução pode ser prestada por qualquer dos modos previstos
no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

c) Os pagamentos são efectuados por cheque.

13 � Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial da União Euro-
peia, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial da União Europeia � 18 de Setembro
de 2003.

16 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Setembro de 2003.

18 de Setembro de 2003. � A Provedora, Maria José Nogueira
Pinto. 3000117188

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra

Aviso

Concurso público n.º 1/2003 «empreitada do novo edifício
da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra»,
anúncio publicado no Diário da República n.º 194, 3.ª
série, de 23 de Agosto.

Avisam-se todos os interessados que as propostas devem que dar
entrada até às 17 horas do dia 15 de Outubro de 2003, sendo o acto
público realizado no dia 16 de Outubro de 2003, às 10 horas na Es-
cola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.

16 de Setembro de 2003. � A Directora, Lúcia Maria Simões F.
Costa. 3000117046

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS LOULÉ/FARO

Anúncio

Concurso público para o fornecimento e montagem de
dois equipamentos de projecção de imagens para o
Estádio Intermunicipal Faro/Loulé.

1 � Entidade contratante � Associação de Municípios Loulé/Faro,
Estação de Almancil/Nexe, Esteval, 8135-017, Almancil. (telefone:
289990360; fax: 289990361; email: parquecidades@mail.telepac.pt).

2 � Modalidade do concurso � concurso público nos termos do
artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Objecto do concurso público:

a) Classificação estatística de produtos por actividade (CPA) �
os códigos (CPA) para os fornecimentos e trabalhos a exe-
cutar a que se refere o regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho de 29 de Outubro de 1993, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 204/2002, da Comissão de 19 de Dezembro
de 2001, publicado no Jornal Oficial da União Europeia,
n.º L036, de 6 de Fevereiro de 2002, são as seguintes: CPA
30 � classes 30.02.15; 31.50.24; 32.10.52; CPA 28-
-28.11.23;

b) Natureza e características gerais do fornecimento � com-
preende o fornecimento e montagem de dois painéis de ví-
deo com módulos de led e equipamentos associados, incluindo
projecto e fornecimento das estruturas metálicas de fixação,
programas para controlo e inserção de imagens, montagem,
testes e colocação em serviço;

c) Preço base do concurso � € 1 040 000, com exclusão do IVA;
d) Natureza do contrato � aquisição;
e) Tipo de fornecimento � o fornecimento é sob a forma de

valor global, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.
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4 � Local de entrega � Estádio Intermunicipal Faro/Loulé, Caliços,
Esteval, Almancil.

5 � Prazo máximo do fornecimento � 70 dias seguidos, conta-
dos a partir da data de adjudicação, incluindo Sábados, Domingos e
feriados.

6 � Admissão de propostas relativamente a parte do fornecimen-
to � não serão admitidas propostas relativas a parte do fornecimen-
to posto a concurso.

7 � Admissão de propostas com variantes � são admitidas pro-
postas com variantes.

8 � Requisitos necessários à admissão dos concorrentes � só se-
rão admitidos a concurso, os concorrentes que não incorram em ne-
nhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho. É permitida a apresentação de propostas
por um agrupamento de concorrentes, o qual deve assumir a forma de
consórcio externo, quando lhe seja adjudicado o fornecimento, sendo
por isso obrigatório que declarem a intenção de se constituírem juri-
dicamente numa única entidade ou em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, no caso de lhes ser adjudicado o forne-
cimento.

9 � Peças escritas:

a) Local e horário em que pode ser examinado ou pedido o
processo de concurso � o processo de concurso e os do-
cumentos complementares poderão ser examinados de Se-
gunda a Sexta-feira, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos no
endereço da entidade indicada no n.º 1, até ao dia e hora do
acto público do concurso;

b) Aquisição do processo de concurso � pode ser obtida cópia
mediante pedido por escrito à Sociedade de Concepção,
Execução e Gestão do Parque das Cidades Loulé/Faro, E. I.
M., na Estação de Almancil/Nexe, Esteval, 8135-017 Al-
mancil, desde a data de publicação deste anúncio no Diário
da República até oito dias antes do término do prazo fixa-
do para a entrega das propostas;

c) Custo do processo de concurso � o custo de cada processo
é de € 250, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e, ainda,
se for o caso, das despesas relativas a portes, a pagar em
numerário ou cheque passado a favor da entidade indicada
no n.º 1;

d) Entrega do processo de concurso � o levantamento do pro-
cesso poderá ser feito, na morada indicada no n.º 1, após
cinco dias úteis contados a partir da data de recepção do
pedido, por escrito, do concorrente.

12 � Entrega das propostas:

a) Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas deverão ser entregues até às 17 horas e 30 minu-
tos do dia 10 de Novembro de 2003;

b) Local de entrega � as propostas deverão ser entregues pe-
los concorrentes ou seus representantes na entidade indicada
no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção. Se o envio das propostas for
feito pelo correio, o concorrente será o único responsável
pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo
apresentar qualquer reclamação no caso da entrada dos do-
cumentos se verificar, já depois de esgotado o prazo fixado
para a entrega das propostas;

c) Língua � as propostas serão redigidas em língua portuguesa,
tendo em consideração o disposto no artigo 51.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e as condições do progra-
ma de concurso. Dada a origem dos equipamentos poderão
ser acompanhadas com informações técnicas em língua es-
trangeira desde que, se relevantes para a comparação técni-
ca das propostas, forem acompanhadas de tradução devida-
mente legalizada, em relação à qual os concorrentes declarem
aceitar a prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre
os respectivos originais.

13 � Documentos que acompanham as propostas � as propostas
deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, numero do bilhete de identi-
dade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social,
número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos
corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obri-
garem, conservatória do registo comercial onde se encontra
matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I
ao presente programa de concurso.
Para avaliação da capacidade financeira dos concorrentes, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

c) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação
de contas dos três últimos anos findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido à
menos de três anos;

d) No caso de pessoas singulares, declarações de IRS apre-
sentadas nos últimos três anos;

e) Declaração do concorrente na qual indique, em relação
aos últimos três anos, o volume de negócios e dos forne-
cimentos de bens objectos deste concurso.

Para avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documen-
tos;

f) Lista dos principais bens fornecidos no últimos três ano,
respectivos montantes, datas e destinatários, a compro-
var por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente;

g) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados
ou não na empresa e, mais especificamente daqueles que
tem a seu cargo o controlo de qualidade, bem como as
suas habilitações literárias e profissionais, especialmente
dos afectos ao fornecimento dos bens em causa.

14 � Acto público do concurso:

a) Local, dia e hora do acto público do concurso � o acto do
concurso é público e terá lugar às 10 horas do primeiro dia
útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas, na entidade indicada no n.º 1;

b) Pessoas autorizadas a intervir no acto do concurso � só
poderão intervir no acto concurso as pessoas que, para o
efeito, devidamente credenciadas pelos concorrentes.

Critério de adjudicação � a adjudicação será feita segundo o crité-
rio da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o
disposto na alínea a) do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho; serão levados em consideração, por ordem decrescente de
importância os seguintes factores:

Qualidade e caracter estético e funcional do equipamento;
Garantia, apoio técnico e condições de manutenção do equipa-

mento;
Preço;
Prazo de entrega.

15 � Prazo de validade da proposta � decorrido o prazo de 60
dias, contados a partir da data do acto público do concurso, cessa,
para os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes
haver sido adjudicada o fornecimento, a obrigação de manter as res-
pectivas propostas.

16 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicado
o fornecimento prestará uma caução no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do preço total da adjudicação, para garantia das
obrigações que assumir no contrato.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação em 16 de Setem-
bro de 2003 no Diário da República e no Jornal Oficial da União
Europeia.

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

16 de Setembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Sebastião Francisco Seruca Emídio. 1000237416

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Barcelos, Departamento de Obras Mu-
nicipais e Conservação, divisão de obras, Rua do Infante D. Henrique,
42, 4750 Barcelos (telefone: 253809600; fax: 253809621).

2 � a) Procedimento de adjudicação � concurso público, nos ter-
mos dos artigos 59.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Forma do contrato � escrito.
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3 � a) Local de execução � área envolvente do complexo des-
portivo de Barcelos, em Vila Boa.

b) Objecto do contrato � «arranjos exteriores e parque de estaci-
onamento no complexo desportivo».

Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição � a empreitada
consiste na execução de dois parque de estacionamento de superfície e
respectivos arruamentos, cuja área de intervenção é de 15 700 m2, bem
como na construção a via de ligação da EN 103 (2 x 2 vias) ao estádio
(até km 0 + 275), cuja extensão é de aproximadamente 500 m. A obra
compõe-se de movimento de terras, pavimentação, obras acessórias,
finalização e segurança, redes de drenagem de águas e de abastecimento
de água e redes de distribuição de energia e iluminação pública.

Classificação estatística de produtos por actividades, (CPA) �
45.23.12 e 45.21.41.

Preço base do concurso, com exclusão do IVA � € 1 756 059,26.
c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a con-

curso, não se dividindo em lotes.
d) O objecto da empreitada e a execução integral da obra definida

no projecto, nas condições do caderno de encargos.
4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias a contar da data da

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

podem ser examinados na divisão de obras do departamento de obras
municipais e conservação da Câmara Municipal de Barcelos, nos dias
úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, durante o prazo de apre-
sentação das propostas.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da docu-
mentação complementar até ao sétimo dia útil anterior à data limite
para a apresentação das ,propostas e serão fornecidas nos seis dias
seguintes ao do pedido escrito.

b) O fornecimento das cópias do processo de concurso será efec-
tuado após o pagamento de:

Processo completo � € 668,11, IVA incluído;
Partes do processo � de acordo com o Regulamento de Taxas e

Licenças em vigor no município.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 15 horas e
30 minutos do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publi-
cação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues na secretaria da divisão de
obras do departamento de obras municipais e conservação da Câmara
Municipal de Barcelos, sita na Rua Infante D. Henrique, 42, 4750
Barcelos.

c) As propostas e documentos que a acompanham deverão ser re-
digidos em língua portuguesa.

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

b) O acto público do concurso terá lugar no auditório dos Paços do
Concelho, sito no Largo do Município, em Barcelos, e realizar-se-á
pelas 14 horas e 30 minutos do primeiro dia útil que se seguir ao
termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � Para admissão a concurso não é exigida qualquer caução.
9 � A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão

mensais. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara
Municipal de Barcelos.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre eles exista qualquer vínculo mas, em caso de adjudicação da
empreitada estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas,
ou agrupamento europeu de interesse económico.

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

A classificação como empreiteiro geral de obras de urbanização
na 3.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta.

A 2.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategoria da 3.ª categoria e 1.ª subcategoria
da 5.ª categoria e das classes correspondentes à parte dos trabalhos
a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes detentores de certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros, aprovados nos termos
do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Para os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, deverão apresentar documentos relativos à compro-

vação da sua idoneidade , capacidade financeira, económica e técnica
para a execução da obra posta a concurso, nos termos do disposto no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

d) A qualificação dos concorrentes terá como base a respectiva
capacidade financeira, económica e técnica, devendo os concorren-
tes, sob pena de exclusão, satisfazer cumulativamente os valores mí-
nimos de:

Na avaliação da capacidade económica e financeira de cada con-
corrente, ou de cada empresa em caso de apresentação associ-
ada, deverão os concorrentes satisfazer, com base no quadro
de referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, os seguintes valores mínimos:

Liquidez geral � 104,26;
Autonomia financeira � 9,72;
Grau de cobertura do imobilizado � 120,45.

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica
natureza da obra posta a concurso (arranjo urbanístico e/ou
construção de estrada), de valor não inferior a € 1 000 000.

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

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

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

13 � A adjudicação será, feita ao concorrente que apresentar a
proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores e subfactores:

Qualidade técnica � 40%, em que:

Memória justificativa e descritiva de execução da obra
-10.0%;

Plano de trabalhos � 7,5%;
Sistema de segurança e saúde no trabalho � 7,5%;
Plano de mão-de-obra � 5,0%;
Plano de equipamento � 5,0%;
Plano de pagamentos � 5,0%.

Preço � 40%, em que:

Preço global � 25%;
Preços unitários � 10%;
Nota justificativa do preço � 5%.

Prazo de execução da obra � 20%, em que:

Prazo proposto � 15%;
Justificação do prazo proposto � 5%.

14 � Não é permitida a apresentação de ,propostas com variantes
ao projecto nem de propostas condicionadas, com excepção do pra-
zo de execução da empreitada.

15 � A caução a exigir para garantia do contrato será de 5% do
valor da adjudicação. O prazo de garantia é de cinco anos.

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

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

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

3 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro dos Reis. 3000117077

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Anúncio

Concurso público da empreitada de «arranjos exteriores
no logradouro da Rua de Cabinda»

1 � O dono da obra é a Câmara Municipal do Barreiro, Rua Mi-
guel Bombarda, 2830 Barreiro (telefone: 212068000; telefax:
212068001).

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

3 � a) A empreitada será executada na freguesia de Santo André.
b) A empreitada de «arranjos exteriores no logradouro da Rua de

Cabinda», tem o preço base de € 170 000 (34 081 940$), com ex-
clusão do IVA, e engloba os trabalhos de execução de rede de pluviais,
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rede de rega, pavimentação; colocação de mobiliário urbano, planta-
ções e iluminação pública.

4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias seguidos, incluindo
Sábados, Domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser adquiridos na Secretaria Geral, da Câmara Municipal do
Barreiro, sito na Rua Miguel Bombarda, 2830 Barreiro, pelo preço de
€ 125 (sem IVA). Podem ser pedidas cópias dessas peças até ao 9.º
dia útil antes da abertura das propostas.

b) Os mesmos elementos poderão ser examinados no gabinete de
apoio técnico, na Rua Teresa Borges, 9B, 2830 Barreiro, no horário
normal de expediente.

6 � a) As propostas devem ser apresentadas até às 16 horas e 30
minutos do 30.º dia contados a partir do dia seguinte ao da publicação
do anúncio no Diário da República (a contagem deverá ser efectuada
em dias seguidos, caso o termo do prazo caia em dia não útil, trans-
fere-se para o 1.º dia útil seguinte);

b) Deverão ser entregues na secretaria geral da Câmara Municipal
do Barreiro, Rua Miguel Bombarda, 2830 Barreiro.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso os concor-
rentes, ou os seus representantes legais, devidamente identificados e
credenciados para o acto.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas, do 1.º dia útil
seguinte ao termo do prazo para   apresentação das propostas, na
sala de sessões dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Bar-
reiro.

8 � O concorrente a quem haja sido adjudicada a obra deverá pres-
tar, dentro do prazo e formas legais, a caução correspondente a 5%
do valor total da adjudicação.

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

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

11 � Só serão admitidos ao presente concurso os concorrentes que
satisfizerem as seguintes condições:

a) Os concorrentes devem ser titulares de certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, contendo as seguintes autorizações � 1ª subca-
tegoria da 3.ª categoria, da classe correspondente ao valor
global da proposta, e da(s) 3.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da
3.ª categoria, 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, 2.ª e 9.ª sub-
categorias da 6.ª categoria, e da(s) classe(s) correspondente(s),
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta.

b) Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado mem-
bro, devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos na
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes deverão apresentar os documentos indica-
dos no programa de concurso (n.º 15.1, alíneas c) e i)) rela-
tivos à capacidade técnica, económica e financeira. A ava-
liação prévia da capacidade económica, financeira e técnica
dos concorrentes, de acordo com o artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o critério definido no n.º 19
do programa de concurso, far-se-á com base nos seguintes
factores:

Capacidade técnica � obras executadas, equipamento e fer-
ramenta especial, e técnicos e serviços técnicos;

Capacidade económica e financeira � liquidez geral, auto-
nomia financeira, e grau de cobertura do imobilizado.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis.
13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais

vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, de acordo com o seguinte critério e respectivos factores,
subfactores e ponderação (pormenorizadamente descritos no n.º 21
do programa de concurso) � preço (50%), qualidade (20%) e expe-
riência (30%).

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

27 de Agosto de 2003. � O Presidente da Câmara, Emídio Bran-
co Xavier. 3000117180

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada de
«requalificação da zona envolvente à muralha de Ca-
minha».

1 � O presente concurso é realizado pela Câmara Municipal de
Caminha, com sede na Praça Conselheiro Silva Torres, 4910-122
Caminha (telefone: 258710300; fax: 258710326).

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

3 � a) Local de execução � zona envolvente das muralhas de
Caminha.

b) A presente empreitada, com a designação «requalificação da zona
envolvente à muralha de Caminha», por série de preços, tudo de acordo
com projecto, programa de concurso e caderno de encargos.

A natureza e extensão dos trabalhos corresponde à secção F, classe
45.21, categoria 45.21.4 subcategoria 45.21.41, 45.21.23, 45.21.44
e à classe 45.23, categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.11, 45.23.12,
do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho relativo á classifi-
cação estatística dos produtos por actividade (CPA) na Comunidade
Económica Europeia, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publi-
cado no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), n.º L342, de 31
Dezembro de 1993, actualizado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Conselho de 17 de Junho de 1998, publicado no JOUE, n.º L177/
1, de 22 de Junho de 1998 e de acordo com o constante no projecto
de execução.

A obra compreende genericamente a melhoria de toda a zona que
integra parte da Rua Visconde Sousa Rego, a via de acesso a Vilarelho/
Miradouro da Fraga e o miradouro actualmente existente.

c) O preço base do concurso é de € 480 418,25, não incluindo o
IVA.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 180 dias, (incluindo
Sábados, Domingos e feriados).

5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na divisão de
obras públicas, e serviços de transportes, (D. O. P. S. T.) da Câmara
Municipal de Caminha, sita na Praça Conselheiro Silva Torres, 4910-
-122 Caminha, onde pode ser examinado, durante o horário normal
de expediente. O processo de concurso será fornecido no prazo má-
ximo de cinco dias úteis após a recepção do respectivo pedido, atra-
vés de carta timbrada, na Câmara Municipal de Caminha, Praça Con-
selheiro Silva Torres, 4910-122 Caminha.

b) O processo de concurso será fornecido na divisão de obras pú-
blicas e serviços de transportes da Câmara Municipal de Caminha,
mediante pedido por escrito e pagamento de € 300 para uma cópia
em papel, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, em
dinheiro ou cheque, à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Caminha.

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
(incluindo na contagem Sábados, Domingos e feriados), sendo este
prazo contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio
no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes na divisão de obras públicas e serviços de transportes,
da Câmara Municipal de Caminha contra recibo, ou, remetidas pelo
correio sob registo e com aviso de recepção, para que sejam efectiva-
mente recebidas até à data limite indicada na alínea a), deste n.º 6,
sob pena de não poderem ser admitidas.

c) As propostas e demais documentação deverão ser redigidas em
língua portuguesa.

7 � a) O acto do concurso é público e terá lugar às 10 horas e 30
minutos do 1.º dia seguinte ao do termo do prazo para apresentação
das propostas, no salão nobre da Câmara Municipal de Caminha, sito
na Praça Conselheiro Silva Torres, 4910 Caminha.

b) Ao acto poderá assistir quem o pretender, mas só poderão nele
intervir as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes.

8 � Não é exigida qualquer caução na fase do concurso. O adjudi-
catário garantirá por caução, no valor de 5% do preço total da adju-
dicação, o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato da empreitada, nos termos do ar-
tigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Os concorrentes podem ser empresas ou agrupamento de
empresas, que declarem a intenção de se constituírem juridicamente
numa única entidade, ou em consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

10 � Podem ser admitidos como concorrentes � os titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido
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pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), 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:

a.1) Da 2.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria, e
da classe correspondente ao valor da proposta apresentada;

a.2) A 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspondente
ao valor dos trabalhos que lhes respeitam:

b) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea a), indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos
que lhes respeitam, desde que não seja posto em causa o dis-
posto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;

c) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexa-
dos à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das quais
conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do cer-
tificado de classificação contendo as autorizações exigidas
no concurso e, bem assim, o valor dos trabalhos a que res-
peitem e prova de tal titularidade.

11 � As propostas dos concorrentes qualificados na fase prece-
dente serão avaliadas em função do critério que é o da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, sendo graduadas para efeitos de adjudi-
cação, através da ponderação dos seguintes factores:

Vt = valia técnica da proposta;
P = Preço.

E segundo a expressão � Cp = 0,60 Vt + 0,40P, em que Cp é a
classificação da proposta.

A valia técnica das propostas serão apreciados os seguintes
subfactores com a ponderação:

Nota justificativa do preço proposto � 5%;
Lista de preços unitários � 35%;
Programa de trabalhos � 30%;
Memória descritiva e justificativa � 30%,

O factor preço será apurado para cada proposta, através da seguinte
fórmula:

X = Pp / Pmb>

sendo:

Pp = preço proposto;
Pmb = preço proposto mais baixo.

O valor deste factor será 10/X, sendo a cotação final (10/X) * 60%.
12 � O director da obra deverá ser detentor de habilitação profis-

sional mínima de engenheiro técnico, com experiência profissional
de pelo menos três anos.

13 � As propostas consideram-se válidas por um prazo de 66 dias
úteis contados da data do acto público de concurso.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � A empreitada será regulada pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2

de Março.
16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública em 3 de Setembro de 2003.
17 � Data de recebimento do anúncio na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A. � 4 de Setembro de 2003.

O Vereador do Pelouro, José Bento Armada Lourenço Chão.
1000236048

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Anúncio

Concurso público para aquisição de 2310 cabazes
de Natal, processo C-3546/03

1 � O concurso é realizado pela câmara Municipal de Cascais, Praça
5 de Outubro, 9, 2754-501 Cascais, (telefone: 214825000; fax:
214865977), Portugal.

2 � O presente concurso tem por objecto a aquisição de 2310
cabazes de Natal:

a) A referência à classificação estatística de produtos de activi-
dade, é 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, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial da União Euro-
peia, de 22 de Junho de 1998; Divisão 15, produtos alimen-
tares e bebidas; grupo 15.8, outros produtos alimentares; classe
15.89, outros produtos alimentares, n. e.; categoria 15.89.1,
sopas, ovos, leveduras e outros produtos alimentares; sub-
categoria 15.89.14, outros produtos alimentares diversos,
n. e.; grupo 15.9, bebidas; classe 15.93, vinhos e espuman-
tes; categoria 15.93.1, vinhos e espumantes;

b) O valor base estimado é de € 190 000 com exclusão do IVA;
c) Não aplicável;
d) Não aplicável.

3 � O fornecimento será entregue no jardim escola do pessoal do
Município de Cascais, Praceta Mouzinho de Albuquerque, Bairro Al-
caide, em Cascais.

4 � O fornecimento a realizar no âmbito do contrato deverá ser
executado impreterivelmente no dia 17 de Dezembro de 2003, após
assinatura do contrato.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e estejam autorizadas a pres-
tar os serviços objecto do presente concurso.

6 � As exigências de indicação, pelos concorrentes, dos nomes e
habilitações profissionais dos responsáveis pelos serviços a prestar são
os constantes da alínea c) n.º 3 do artigo 11.º do programa de con-
curso.

7 � O fornecimento é por preço global, para a totalidade do que
é pretendido pela CMC.

8 � Não são admitidas propostas com variantes, para efeitos do
artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � As descrições dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter técnico e económico que os concor-
rentes devam preencher, são as constantes dos n.os 2 e 3 do artigo 11.º
do programa de concurso.

10 � Se se tratar de um grupo de concorrentes estes devem decla-
rar a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio exter-
no de acordo com o artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

11 � a) O programa de concurso, caderno de encargos, cláusulas
técnicas e outros elementos complementares poderão ser examina-
dos na divisão de aprovisionamento, secção de compras na Travessa
de Afonso Sanches, 7-10, em Cascais, todos os dias úteis das 9 horas
às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, até ao dia e
hora do acto público do concurso.

b) No caso de pretenderem o envio dos referidos documentos pelo
correio, deverão formular esse pedido até 15 dias antes do termo para
apresentação das propostas, enviando cheque à ordem do tesoureiro
da Câmara Municipal de Cascais.

c) Até à data limite de entrega das propostas e dentro do horário
referido no n.º 11.a), poderão ser obtidas cópias autenticadas dessas
peças, mediante o pagamento de € 131,86 com IVA incluído.

12 � a) As propostas devem ser entregues directamente ou envia-
das através de carta registada com aviso de recepção para divisão de
aprovisionamento, secção de compras, Travessa de Afonso Sanches,
7, 1.º, 2750-283 Cascais, Portugal.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e 30
minutos do dia 21 de Outubro de 2003.

c) As propostas deverão ser redigidas em português, assim como
todos os documentos que a acompanham, sendo aplicável relativa-
mente a estes últimos o disposto no n.º 1 do artigo 51.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 Junho.

13 � a) Pelas 10 horas do dia 22 de Outubro de 2003, na sala das
sessões dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Cascais, sito
na Praça 5 de Outubro, 9 em Cascais, procede-se, em acto público, à
abertura dos invólucros recebidos.

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas po-
dendo intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente
credenciados.

14 � Critérios de apreciação das propostas:

1) Preço (60%);
2) Qualidade (uma vez que as marcas indicam a qualidade (40%).

15 � As propostas são válidas por 90 dias, contados do acto pú-
blico do concurso.

16 � A caução a prestar nos termos do artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, será de valor correspondente a 5% do preço total de ad-
judicação, com exclusão do IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio de informação prévia.
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18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial da União Euro-
peia, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública em 19 de Setembro de 2003.

20 � A data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 19 de Setembro de 2003.

26 de Agosto de 2003. � O Presidente da Câmara, António d�Orey
Capucho. 3000117213

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Aviso

Concurso público internacional, alteração

1 � Avisam-se todos os interessados de que, relativamente ao
concurso público internacional para fornecimento de um plano de
pormenor para a zona de expansão dos Leões, nos termos do n.º 2 da
alínea e) do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setem-
bro, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 187, de 14 de
Agosto de 2003 e no Jornal Oficial da União Europeia n.º S155, de
14 de Agosto de 2003, o prazo limite de entrega das propostas é até
às 17 horas do dia 30 de Novembro de 2003, de acordo com a deli-
beração da câmara tomada em reunião realizada no dia 10 de Setem-
bro de 2003.

2 � Deste anúncio foi dado conhecimento a todas as empresas que
levantaram o processo.

3 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica e no Jornal Oficial da União Europeia, em 19 de Junho de
2003.

O Presidente da Câmara, José Ernesto d�Oliveira. 3000117204

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Anúncio

Procedimento n.º 38/03-APROV

1 � Câmara Municipal de Ourém � Departamento de Administra-
ção e Finanças, secção de aprovisionamento e património, sita na
Praça do Município, 11, 2490-499 Ourém, (telefone: 249540900;
fax: 249540908; email: cmourem@netc.pt).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho de 1999, para fornecimento contínuo de
50 000 toneladas de tout-vennant de 1.ª, para recuperação e benefi-
ciação de estradas e caminhos municipais.

Classificação a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho, categoria 14.21.1, subcategoria 14.21.12.

3 � Local de carga dos bens � nas instalações dos concorrentes.
4 � Prazo de entrega � até esgotar o material, prevendo-se que

seja durante um ano.
5 � Os concorrentes não terão que indicar as profissões dos res-

ponsáveis pelo fornecimento.
6 � Os concorrentes não terão que indicar os nomes e habilita-

ções profissionais dos responsáveis pelo fornecimento.
7 � Não são permitidas propostas relativas a parte dos bens.
8 � Não são permitidas cláusulas divergentes das do caderno de

encargos, bem como de propostas variantes.
9 � É permitido grupos de concorrentes apresentarem proposta,

os quais deverão revestir a forma jurídica de consórcios.
10 � a) O processo de concurso está patente na secção de apro-

visionamento e património, na morada indicada no n.º 1, onde pode
ser consultado durante o período normal de expediente (das 9 horas
às 17 horas).

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
o prazo de entrega das propostas.

c) O custo do processo de concurso, é de € 125 + IVA.
11 � a) As propostas devem ser entregues na secção de aprovisi-

onamento e património da Câmara Municipal de Ourém, endereço
indicado no n.º 1.

b) A data limite de apresentação das propostas, é até às 17 horas
da terça feira útil que se seguir ou que coincida com o 15.º dia, a contar
da data da publicação do anúncio no Diário da República.

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

12 � As propostas serão abertas pelas 14 horas e 30 minutos do
dia útil imediato ao termo da sua apresentação, na sala das sessões do
edifício dos Paços do Concelho de Ourém, podendo assistir a esse acto
os concorrentes ou seus representantes, devidamente credenciados.

13 � O critério de adjudicação, é o da proposta de mais baixo preço.
14 � As propostas serão válidas por um período de 60 dias, pror-

rogáveis, salvo se os concorrentes requererem em contrário.
15 � O concorrente a quem for feita a adjudicação, terá de apre-

sentar uma caução do valor de 5% sobre o preço total da adjudicação.
16 � Não há lugar a publicação de anúncio indicativo.
17 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos.
18 � Envio do anúncio para publicação no Diário da República

em 15 de Setembro de 2003, com o ofício n.º 13 846.
19 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moe-

da, S. A., em Setembro de 2003.

15 de Setembro de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000117168

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada � «be-
neficiação da Rua de São Miguel (em 511), freguesia de
Vila das Aves».

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

1 � O concurso é realizado pela � Câmara Municipal de Santo
Tirso, Departamento de Obras Municipais, Praça 25 de Abril, 4780-
-373 Santo Tirso (telefone: 252830400; telefax: 252859267).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Vila das Aves, concelho
de Santo Tirso.

b) Designação da empreitada � «beneficiação da Rua de São Mi-
guel (em 511), freguesia de Vila das Aves».

Características gerais da obra � a empreitada consiste em dotar a
via de adequadas condições de circulação, realizando-se para o efeito
a reabilitação dos pavimentos existentes, como também a execução
de rede de drenagem de águas pluviais, equipamento de sinalização e
iluminação pública.

Classificação da empreitada � esta empreitada insere-se nas cate-
gorias 45.11.12, 45.11.23, 45.21.41, e 45.23.12 referentes à classi-
ficação estatística de produtos por actividade a que se refere o regu-
lamento n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993,
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º 342, de 31 de
Dezembro de 1993.

Preço base de concurso, excluído o IVA � 301 378,26 euros.
4 � Prazo de execução da obra � 120 dias, incluindo Sábados,

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

podem ser examinados ou pedidos ao departamento de obras munici-
pais da Câmara Municipal de Santo Tirso, nos dias úteis no horário
normal de expediente.

Podem ser pedidas cópias até: final do 1.º terço do prazo para a
apresentação das propostas.

b) Montante de pagamento das importâncias fixadas para o forne-
cimento do processo de concurso e documentos complementares �
pagamento prévio de 200 euros, com IVA incluído, em cheque visado
ou numerário.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas documentadas deverão ser apresentadas até às 17 horas e
30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte à publicação do pre-
sente anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � depar-
tamento de obras municipais da Câmara Municipal de Santo Tirso, ou
enviadas, sob registo e com aviso de recepção, através de serviço
oficial dos correios (CTT), endereçadas àquele departamento.

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

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � apenas poderão intervir os legais representantes, de cada con-
corrente, os quais terão de fazer prova documental dessa qualidade.

b) Data, hora e local desse acto � o acto público do concurso terá
lugar no 1.0 dia útil que se seguir ao termo do prazo para entrega das
propostas, pelas 14 horas e 30 minutos, no departamento de obras
municipais da Câmara Municipal de Santo Tirso.
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8 � Caução e garantias eventualmente exigidas � para admissão
ao concurso não são exigidas quaisquer cauções nem garantias pecuniá-
rias, no entanto a caução para garantir o contrato será de 5% do
valor da adjudicação.

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

Modalidades essenciais de financiamento e de pagamento e ou
referencia às disposições legais ou regulamentares que as estabeleçam �
observar-se-ão as disposições referidas nos artigos 202.º a 211.º e 216.º
a 222.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas
pelas disposições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

10 � Modalidade jurídica de associação � serão admitidos agrupa-
mentos de empresas associando-se estes obrigatoriamente antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio.

11 � a) Natureza e classificação das autorizações constantes do
alvará de empreiteiro de obras públicas � para ser admitido ao con-
curso é necessário possuir o certificado de classificação de empreitei-
ros de obras públicas emitido pelo IMOPPI, de acordo com o dispos-
to no n.º 5 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março,
com as seguintes características � empreiteiro geral de estradas, na
3.ª categoria, e classe correspondente ao valor da proposta ou a 12.ª
subcategoria da 3.ª categoria e classe que cubra o valor global da pro-
posta e as 9.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, na classe corres-
pondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente
não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

b) Comprovação documental de idoneidade, experiência e capaci-
dade técnica e económica para a execução dos trabalhos � compro-
vados documentalmente de acordo com o previsto no programa de
concurso e caderno de encargos.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados da sua
abertura.

13 � Critérios de apreciação das propostas para a adjudicação da
empreitada � a adjudicação será feita à proposta economicamente
mais vantajosa, com a ponderação dos factores de apreciação que a
seguir se descriminam, constando no artigo 21.º do programa de con-
curso os métodos e/ou fórmulas matemáticas de ponderação dos mes-
mos:

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

2.1) Plano de trabalhos � 10%;
2.2) Plano de mão-de-obra � 5%;
2.3) Plano de equipamento a afectar à obra � 5%.

3) Prazo de execução � 30%.

14 � Não são admitidas propostas variantes.

3 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Alberto
da Castro Fernandes. 1000237402

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de São Pedro do Sul,
Largo de Camões, 3660-436 São Pedro do Sul (telefone: 232720140;
telefax: 232723406).

2 � Objecto do concurso público:

a) Classificação estatística de produtos por actividade, Regula-
mento n.º 1232/98 (CE) secção J, divisão 65, grupo 65.2,
classe 65.21, categoria 65.21.1, subcategoria 65.21.10;

b) Aquisição de uma varredora/aspiradora de 4 m3, com opção
de compra, para a divisão de obras e serviços urbanos. Valor
do contrato, € 113 623,48, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor; prazo da operação � as rendas pretendidos para a
locação financeira mobiliária � leasing, são uma das seguin-
tes:

36 meses com pagamentos mensais ou trimestrais;
48 meses com pagamentos mensais ou trimestrais.

c) Natureza do contrato a celebrar � locação financeira mobi-
liária � leasing, para financiamento da aquisição de
varredora/aspiradora de 4 m3, com opção de compra, para a
divisão de obras e serviços urbanos.

3 � Local da prestação do serviço ou entrega dos bens � Câmara
Municipal de São Pedro do Sul, Largo de Camões, 3660-436 São Pedro
do Sul.

4 � [�]
5 � [�]
6 � [�]
7 � [�]
8 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes ou com

alterações de cláusulas do caderno de encargos.
9 � [�]
10 � [�]
11 � Programa de concurso e caderno de encargos:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
consultados na Câmara Municipal de São Pedro do Sul, sec-
ção de aprovisionamento e património, até à data limite para
a entrega das propostas e no horário normal de expediente,
ou seja, todos os dias úteis, entre as 9 horas e as 16 horas;

b) O custo dos documentos é de € 11,50, (IVA incluído) po-
dendo ser adquiridos pessoalmente ou solicitados por via
postal mediante o pagamento prévio daquela importância,
acrescido do custo dos portes, através de cheque ou vale
postal emitido à ordem da tesoureira da Câmara Municipal
de São Pedro do Sul.

12 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues na secção de aprovisio-
namento e património da Câmara Municipal de São Pedro
do Sul;

b) A hora e data limites para entrega das propostas é até às 16
horas do 15.º dia a contar da data de publicação deste anún-
cio no Diário da República;

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, nas condi-
ções previstas no artigo 51.º do- Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

13 � Acto público do concurso:

a) As propostas serão abertas em acto público que decorrerá
no dia útil imediato à data limite para a entrega das propos-
tas, pelas 15 horas nos Paços do Concelho de São Pedro do
Sul;

b) No acto público poderão intervir os concorrentes ou os seus
representantes, desde que os mesmos se façam acompanhar
de credencial que os legitimem a representar o concorrente
neste acto.

14 � Critério de adjudicação do concurso:

a) O critério de adjudicação será unicamente o mais baixo pre-
ço, tendo em conta as condições exigidas no artigo 13.º do
programa de concurso e o anexo intitulado «especificações».

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo mínimo durante
o qual os concorrentes são obrigados a manter as propostas, é de 60
dias.

16 � [�]
17 � Não houve publicação de anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos.
19 � Enviado para publicação no Diário da República em 1 de

Setembro de 2003 e recebido em 2 de Setembro de 2003.
Não aplicáveis os n.os 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 16 do anexo II do Decre-

to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

26 de Agosto de 2003. � O Presidente da Câmara, António Car-
los Figueiredo. 1000235853

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
de «iluminação do nó 2 da A23, 1.ª fase»

1 � Câmara Municipal de Torres Novas, com endereço na Rua
General António César de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres
Novas (telefone: 249839430; fax: 249811780).

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 226 � 30 de Setembro de 2003 20 863

3 � a)- Local da execução � Cotôas, Torres Novas.
b) I � Designação da empreitada � «iluminação do nó 2 da A23 �

1.ª fase».
II � Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no pro-

jecto, caderno de encargos e mapa de medições.
III � Características gerais da obra: Instalação, em valas, de redes

de distribuição e de iluminação pública, fornecimento e colocação de
colunas metálicas e respectivas armaduras, linha aérea de média ten-
são e um posto de transformação aéreo de 100 KVA/30 KV, com a
seguinte classificação (CPA) de acordo com o Regulamento CE
n.º 1232/98, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial da UE-L177
de 22 de Junho de 1998 � 45.11.12, 45.11.21 e 45.34.21.

IV � O preço base do concurso, excluído o IVA, é de € 156 544.
c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a con-

curso.
4 � O prazo de execução da obra é de 90 dias.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares,

podem ser examinados ou pedidos, no departamento de obras e servi-
ços urbanos da Câmara Municipal de Torres Novas, nos dias úteis no
horário entre as 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos.

b) I � Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da
documentação até ao 10.º dia a contar da publicação em Diário da
República.

II � Com o pagamento prévio de € 100 (acrescido do IVA à taxa
legal em vigor) em cheque ou numerário para toda a documentação,
a levantar no DOSU ou a enviar aos interessados.

Quando o processo for enviado a pedido dos interessados, não será
da responsabilidade desta Câmara Municipal o extravio ou o atraso
dos mesmos.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia posterior à publicação deste
anúncio no Diário da República na secção de expediente geral e ar-
quivo da Câmara Municipal de Torres Novas, com o endereço referi-
do no n.º 1, ou enviadas pelo correio, sob registo com aviso de recep-
ção, sendo o concorrente o único responsável se a proposta chegar à
morada referida depois de esgotado o prazo para a entrada das pro-
postas, não podendo por isso apresentar qualquer reclamação.

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

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

b) Esse acto terá lugar no primeiro dia útil que se seguir ao termo
do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, na sala das ses-
sões da Câmara Municipal de Torres Novas.

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

9 � A empreitada é por série de preços, e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são, respectivamente, o orça-
mento anual desta autarquia e por autos de medição de trabalho men-
sal;

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

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:
11.1 � Possuir certificado de classificação de empreiteiro de obras

públicas com as autorizações referentes à 1.ª subcategoria da 5.ª ca-
tegoria e classe correspondente ao valor global da proposta, bem como
a 2.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspondente ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitem na proposta e que será
indicado em documento anexo àquela;

11.2 � Se for o caso, certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

11.3 � A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica
dos concorrentes obedecerá ao disposto no artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

11.3.1 � A avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes será realizada tendo em conta os documentos indicados
nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 do programa de concurso. Apenas se-
rão admitidos os concorrentes que satisfaçam cumulativamente as
condições constantes no n.º 1 da Portaria n.º 1465/2002, de 14 de
Novembro, tendo por base os indicadores fixados pela Portaria
n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, publicadas ao abrigo do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

11.3.2 � A capacidade técnica avalia-se com base nas alíneas e),
f), g) e h) do n.º 15.1 do programa de concurso, sendo excluídos os
concorrentes que obtenham uma classificação inferior a 10, numa
escala de 1 a 20.

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

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

a) Preço da proposta � 70%;
b) Valia técnica da proposta � 25%:

Memória descritiva e justificativa � 40%;
Programa de trabalhos � 40%;
Plano de pagamentos � 20%.

c) Prazo de execução � 5%.

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

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 1000237421

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO

Anúncio

Concurso público n.º 2

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal do Barreiro, atra-
vés do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Transportes Colectivos do Barreiro, Rua dos Resistentes Antifascistas,
2830-523 Barreiro (telefone: 212064800; fax: 212078368).

2 � Descrição do objecto � fornecimento de serviços de limpeza
das instalações e do interior dos autocarros.

3 � Local da prestação do serviço � instalações dos Serviços
Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro.

4 � Duração do contrato � terá a validade de um ano, renovável
automaticamente por iguais períodos.

5 � [�]
6 � [�]
7 � Não são admitidas propostas relativas apenas a parte do for-

necimento objecto do concurso.
8 � É proibida a alteração das cláusulas do caderno de encargos.
9 � Os concorrentes deverão preencher os requisitos estabeleci-

dos no programa de concurso.
10 � [�]
11 � Consulta e fornecimento do processo:

a) O processo do concurso poderá ser examinado ou pedido na
divisão administrativa, secretaria geral dos S. M. T. C. B.,
Rua dos Resistentes Antifascistas, 2830-523;

b) Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de con-
curso devem ser solicitadas até cinco dias antes da data limi-
te da entrega das propostas;

c) O custo do processo é de € 20, acrescidos de IVA à taxa de
19%.

12 � Local e recepção das propostas:

a) As propostas serão entregues pelos concorrentes ou seus
representantes na divisão administrativa, secretaria geral dos
S. M. T. C. B. Rua dos Resistentes Antifascistas, 2830-523
Barreiro, contra recibo ou remetidas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção;

b) Data limite de entrega das propostas: até às 16 horas do 37.º
dia a contar da data do envio do anúncio para publicação no
Diário da República;

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser redigidos em português. Os documentos que não estive-
rem redigidos em língua portuguesa, deverão ser acompanha-
dos de tradução legalizada em relação à qual o concorrente
declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efei-
tos sobre os respectivos originais.

13 � A abertura das propostas terá lugar pelas 15 horas no 1.º dia
útil imediato à data limite para a entrega das propostas na sala de
reuniões dos S. M. T. C. B., por um júri designado para o efeito, sen-
do autorizados a intervir no acto público do concurso os concorren-
tes ou seus representantes legais, devidamente credenciados.

14 � Os critérios de apreciação das propostas serão os seguintes:

a) Preço � 50%;
b) Capacidade técnica � 25%;
c) Prazos de pagamento � 15%;
d) Currículo da empresa � 10%.

.
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15 � Os concorrentes ficam obrigaddos a manter as suas proposta
durante o prazo mínimo de 90 dias a contar da data de abertura das
propostas.

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

17 � [�]
18 � [�]
19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 18 de Setembro de 2003.
20 � Data de recepção do anúncio para publicação no Diário da

República � 18 Setembro de 2003.

Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.) 3000117167

Aviso

Torna-se público que por deliberação do conselho de administra-
ção dos Serviços Municipalizados de Transporte Colectivos do Bar-
reiro de 3 de Setembro de 2003, foi anulado o concurso público n.º 5/
02, fornecimento de serviços de limpeza.

9 de Setembro de 2003. � Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)
3000117166

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S. A.

Anúncio

Concurso público

1 � Nome e endereço da entidade adjudicante � Águas do Zêzere
e Côa, S. A., Rua Soeiro Viegas, 21, 2.º, esquerdo, A, 6300-758 Guar-
da, Portugal (telefone: +351271225317; fax: +351271221955; email:
geral@adzc.adp.pt).

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

3 � a) Local de execução � concelho do Fundão, distrito de Cas-
telo Branco.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e
sua descrição com referência ao vocabulário comum para os contra-
tos públicos (CPV), características gerais da obra e preço base do
concurso, quando declarado, com exclusão do IVA.

Designação da empreitada � empreitada de saneamento 8, sub-
-sistemas de Atalaia do Campo, Barroca e Silvares.

Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos constam da cons-
trução de três ETAR, incluindo a construção do emissário de Atalaia
do Campo e da respectiva estação elevatória (EE).

As obras constituintes da presente Empreitada possuem as seguin-
tes características:

ETAR de Atalaia do Campo, dimensionada para 5000 habitan-
tes equivalentes a que corresponde um caudal máximo de
24,5 L/s. A empreitada inclui a elaboração do projecto de exe-
cução, e ainda os trabalhos relativos à construção civil e o
fornecimento e montagem do equipamento electromecânico
e das instalações eléctricas. O esquema de tratamento definido
no projecto base para o tratamento das águas residuais com-
preende as seguintes operações: tratamento preliminar e tra-
tamento biológico, às quais estão associados os seguintes ór-
gãos:

Obra de entrada;
Vala de oxidação;
Decantador secundário.

A ETAR inclui ainda espessamento e desidratação de lamas, para
a fase sólida, o edifício de apoio à exploração e duas estações
elevatórias;

ETAR de Barroca, dimensionada para 500 habitantes equivalen-
tes a que corresponde um caudal máximo de 3,10 L/s. A em-
preitada inclui a elaboração do projecto de execução, os tra-
balhos relativos à construção civil e o fornecimento e
montagem do equipamento electromecânico e das instalações
eléctricas. O esquema de tratamento definido no projecto base

para o tratamento das águas residuais compreende as seguintes
operações � tratamento preliminar, tratamento biológico e
desinfecção final, às quais estão associados os seguintes órgãos:

Obra de entrada;
Fossa séptica;
Leito percolador;
Decantador secundário;
Filtro de malha;
Canal de desinfecção por radiação ultra-violeta.

A ETAR inclui ainda o edifício de apoio à exploração e duas
estações elevatórias.

ETAR de Silvares, dimensionada para 1500 habitantes equiva-
lentes a que corresponde um caudal máximo de 8,60 L/s. A
empreitada inclui a elaboração do projecto de execução, os
trabalhos relativos à construção civil e o fornecimento e
montagem do equipamento electromecânico e das instalações
eléctricas. O esquema de tratamento definido no projecto base
para o tratamento das águas residuais compreende as seguintes
operações � tratamento preliminar, tratamento biológico e
desinfecção final, às quais estão associados os seguintes órgãos:

Obra de entrada;
Tanque de arejamento;
Decantador secundário;
Filtro de malha;
Canal de desinfecção por radiação ultra-violeta.

A ETAR inclui ainda espessador e leitos de secagem de lamas,
para a fase sólida, o edifício de apoio à exploração e três es-
tações elevatórias.

Emissário de Atalaia do Campo:

Estações elevatórias � construção de uma estação eleva-
tória, com compartimentos para os grupos electrobomba,
válvulas e quadro eléctrico. Fornecimento e montagem
do equipamento electromecânico, constituído fundamen-
talmente por dois grupos electrobomba submersíveis para
elevar 7 L/s cada um a uma altura manométrica de cerca
de 53,8 m, tubagem e acessórios de PEAD, válvulas de
seccionamento e de retenção de cada um dos grupos e
reservatório hidropneumático. Fornecimento instalações
eléctricas e instrumentação;

Conduta elevatória � fornecimento e instalação de tuba-
gem de PEAD DN 125 de 1,0 MPa, desde a estação ele-
vatória até à caixa de transição. A conduta terá o com-
primento de cerca de 693 m;

Emissário gravítico � fornecimento e assentamento em
vala de tubos de PVC corrugado, DN 200, 250 e 300,
execução das caixas de visita, fornecimento e assenta-
mento das serralharias civis, tampas, escadas, protecções,
etc., incluindo protecção anti-corrosiva, realização dos
ensaios de recepção dos materiais, tubagens, acessórios e
equipamentos, em fábrica, em estaleiro, pós-montagem
e recepção provisória e definitiva, execução de protec-
ções em betão armado nos atravessamento de linhas de
água e aquedutos e de todos os trabalhos acessórios. O
emissário terá um comprimento total de cerca de 11 840 m;

A empreitada inclui a elaboração dos projectos de execução
das ETAR de Atalaia do Campo, Barroca e Silvares, e os
trabalhos relativos à construção civil, fornecimento e
montagem do equipamento electromecânico e instalações
eléctricas.

Descrição dos trabalhos � os trabalhos mais significativos da em-
preitada correspondem aos códigos:

45232460-4, obras de saneamento;
45252127-4, estação de tratamento de águas residuais;
45315100-9, instalação de material eléctrico e electrónico;
45350000-5, instalação de mecânicas;
45232423-3, estação de bombagem de águas residuais.

Do vocabulário comum para os contratos públicos (CPV), publica-
do no Jornal Oficial da União Europeia, n.º S169, de 3 de Setembro
de 1996.

Preço base do concurso � € 1 915 000, com exclusão do IVA.
c) Divisão da obra em lotes � a empreitada é única.
d) Elaboração de projectos � estão patenteados a concurso os

projectos base das ETAR de Atalaia do Campo, Barroca e Silvares, e
o projecto de execução do emissário de Atalaia do Campo. No ob-
jecto da empreitada inclui-se a elaboração dos projectos de execução
das ETAR de Atalaia do Campo, Barroca e Silvares, bem como o
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desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde para a fase de
execução da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da em-
preitada é de 180 dias contínuos, incluindo Sábados, Domingos e fe-
riados, contados a partir da data da consignação até à data da recep-
ção provisória, tal como definido nas cláusulas especiais do caderno
de encargos.

5 � a) Nome e endereço do serviço, local e horário para análise
ou pedido do processo de concurso � o processo de concurso pode
ser examinado na morada indicada no n.º 1, nos dias úteis, de 2.ª a 6.ª
feira, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, desde a data do respec-
tivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Podem ser pedidas cópias, por escrito, na referida morada, até ao
dia 24 de Outubro de 2003.

As cópias serão entregues, em mão contra recibo na morada indi-
cada no n.º 1, no prazo de seis dias úteis, a contar da data de recepção
do pedido.

b) Montante e modalidade de pagamento do processo de con-
curso � € 1200 por exemplar, acrescidos do IVA à taxa legal em
vigor, a pagar em dinheiro ou cheque, a favor da entidade adjudicante,
no momento da entrega.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � até
às 18 horas do dia 10 de Novembro de 2003, no local indicado na
alínea b) do n.º 6.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as propos-
tas � as propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues em mão contra recibo, para o
endereço referido no n.º 1.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e documentos
que as acompanham � as propostas e os documentos que as acompa-
nham serão redigidas em português. Será tido em consideração o dis-
posto no n.º 1 do artigo 71.º e no n.º 2 do artigo 73.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a assistir e a intervir no acto público
do concurso � podem assistir ao acto público todas as pessoas inte-
ressadas.

Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no
número máximo de duas por concorrente.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � dia 11 de
Novembro de 2003, a partir das 10 horas, nas Águas do Zêzere e
Côa, S. A., com sede na Rua de Soeiro Viegas, 21, 2.º, esquerdo, A,
6300-758 Guarda.

8 � Cauções e garantias � na fase de apresentação de propostas
não é exigida qualquer caução.

O valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 5% do preço
total do respectivo contrato.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada será executada em regime
misto:

Em regime de preço global para a construção das ETAR de Ata-
laia do Campo, Barroca e Silvares, incluindo a elaboração do
projecto de execução de cada uma delas;

Em regime de preço global para o fornecimento e montagem do
equipamento mecânico, electromecânico e instalações eléctricas
da EE do emissário de Atalaia do Campo;

Em regime de série de preços para as obras de construção civil
do emissário de Atalaia do Campo e da EE respectiva.

Os trabalhos de construção civil, fornecimento e montagem do
equipamento mecânico, electromecânico e instalações eléctricas
abrangidos por variante do concorrente serão em regime de preço
global, nos termos do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas legalmente constituídas ou grupos de empresas
que declarem a intenção de  se constituírem juridicamente numa úni-
ca entidade, agrupamento complementar de empresas, agrupamento
europeu de interesse económico ou consórcio externo, em qualquer
dos casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos consor-
ciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupa-
mento ou sociedade tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade e condições de carácter
técnico e económico dos concorrentes � só serão admitidos concor-
rentes que, à data da entrega da proposta satisfaçam as condições de
idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, cumulativamente com as seguintes condições:

11.1 � Quanto aos titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de

Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), os que apre-
sentem:

a) Certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas correspondente às autorizações:

i) Da 9.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor global da proposta;

ii) Das 1.ª, 4.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, 9.ª sub-
categoria da 3.ª categoria e 1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª
categoria, da classe correspondente ao valor dos traba-
lhos especializados que lhe respeite, consoante a parte
que a esses trabalhos cabe na proposta;

iii) Da 1.ª, 3.ª, 4.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria, da
classe correspondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeite, consoante a parte que a esses traba-
lhos cabe na proposta.

b) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem
prejuízo do disposto na alínea a) anterior, o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.

11.2 � Quanto aos não titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, os que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entida-
des competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de
concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à ido-
neidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista.

11.3 � Quanto aos não titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou aos que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, os que apresentem os documentos relativos à comprova-
ção da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para
a execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3
do programa de concurso.

11.4 � Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados nos termos do n.º 11.2 e os concorrentes que se en-
contrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março deverão ainda comprovar a sua capacidade econó-
mica e financeira, com base no quadro de referência da portaria em
vigor à data da entrega das propostas, publicada ao abrigo do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sendo excluídos os concor-
rentes que não apresentem, no mínimo e cumulativamente, os valo-
res do quartil inferior previstos na referida portaria, em qualquer das
seguintes situações:

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

ii) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da
última declaração anual de IRS ou IRC entregue para efeitos
fiscais.

Serão considerados não aptos, em termos de capacidade económica
e financeira, os concorrentes que não satisfaçam as condições apre-
sentadas, devendo as empresas que se encontrem numa das situações
mencionadas neste número, quando em agrupamento, satisfazer indi-
vidualmente as condições referidas.

11.5 � Para todos os concorrentes, a comprovação da capacidade
técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso é
avaliada com base nos documentos indicados no n.º 15 do programa
de concurso e ainda nos termos dos seguintes critérios:

a) Comprovação da execução, nos últimos cinco anos, das com-
ponente de:

a.1) Construção civil de, pelo menos, uma ETAR com as
seguintes características � lamas activadas e capacidade
de tratamento superior a 1800 hab.eq.;

a.2) Fornecimento e montagem de equipamentos mecâni-
cos e electromecânicos de, pelo menos, uma ETAR com
as seguintes características � lamas activadas e capaci-
dade de tratamento superior a 1800 hab.eq.;

a.3) Fornecimento e montagem de instalações eléctricas,
automação e instrumentação de, pelo menos, uma ETAR
com as seguintes características � lamas activadas e ca-
pacidade de tratamento superior a 1800 hab.eq.
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b) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com
formação superior em engenharia, para exercer a função de
director técnico da presente empreitada, com a qualificação
profissional exigida na alínea b) do n.º 19.3 do programa de
concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � as propostas terão a vali-
dade de 88 dias úteis contados a partir da data do acto público do
concurso. Este prazo considerar-se-á prorrogado, por consentimento
tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais
44 dias úteis.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério de adjudi-
cação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajo-
sa, com base nos seguintes factores de apreciação e respectivas pon-
derações:

1) Valia técnica da proposta � 45%;
2) Preço � 45%;
3) Garantia de cumprimento do prazo � 10%.

14 � Variantes � são admitidas variantes ao projecto nos termos
do programa de concurso.

15 � Outras informações � a obra será financiada pelo fundo de
coesão.

16 � Anúncio de pré-informação no Jornal Oficial da União
Europeia � não foi publicado anúncio de informação prévia respei-
tante a esta empreitada.

17 � Data de envio do anúncio para publicação � data de envio
do anúncio para publicação do Diário da República � 16 de Setem-
bro de 2003.

18 � Data de envio do anúncio para publicação do Jornal Oficial
da União Europeia � 16 de Setembro de 2003.

16 de Setembro de 2003. � O Administrador Delegado, António
Manuel Gravata Filipe. 1000237413

Anúncio

Concurso público

1 � Nome e endereço da entidade adjudicante � Águas do Zêzere
e Côa, S. A., Rua Soeiro Viegas, 21, 2.º esquerdo A, 6300-758 Guar-
da, Portugal (telefone: +351271225317; fax: +351271221955; e-
-mail: geral@adzc.adp.pt).

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

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

sua descrição com referência ao vocabulário comum para os contra-
tos públicos (CPV), características gerais da obra e preço base do
concurso, quando declarado, com exclusão do IVA.

Designação da empreitada � empreitada de abastecimento de água
7B, subsistema de Vascoveiro.

Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos constam da cons-
trução das condutas adutoras referentes ao abastecimento de água à
zona Norte do concelho de Pinhel, nomeadamente Valbom, Bogalhal,
Azevo, Pala, Santa Eufémia e Sorval, conduta adutora elevatória RPO/
EE6(Pinhel)-Crócró, EE de Pala e EE RPO/EE6(Pinhel) (apenas
substituição dos grupos electrobomba existentes), incluindo movimen-
tação de terras, tubagens em PEAD e FFD, acessórios em FFD e
construção civil de caixas de visita, assim como construção civil,
fornecimento e montagem de equipamento electromecânico, forne-
cimento e montagem das instalações eléctricas e instrumentação da
EE de Pala e substituição de grupos electrobomba da EE RPO/
EE6(Pinhel).

As obras constituintes da presente Empreitada possuem as seguin-
tes características:

Troço 1 caixa derivação Pala � nó Souropires/Azevo, conduta
adutora constituída aproximadamente por: tubagem em PEAD
com 500 m, diâmetro 140 mm. Os acessórios a montar são
em FFD e caixas de visita em betão armado;

Troço 2 � nó Souropires, Azevo, conduta adutora constituída
aproximadamente por 4700 m de PEAD com diâmetro de
140 mm; 2800 m de PEAD com diâmetro de 90 mm; 2400 m
de PEAD com diâmetro de 75 mm e 2600 m de PEAD com
diâmetro de 63 mm. Os acessórios a montar são em FFD e
caixas de visita em betão armado;

Troço 3 ramal de Sorval-troço 2, conduta adutora constituída
aproximadamente por 2200 m de PEAD com diâmetro
90 mm; 3900 m de PEAD com diâmetro de 75 mm e 1500

de PEAD com diâmetro de 63 mm. Os acessórios a montar
são em FFD e caixas de visita em betão armado;

Troço 4 ramal de Pala-troço 3, conduta adutora constituída
aproximadamente por 2400 m de PEAD com diâmetro. Os
acessórios a montar são em FFD, e caixas de visita em betão
armado;

Troço 5 reservatório POR/EE6 � reservatório do Crócró, con-
duta adutora constituída aproximadamente por 4000 m de
PEAD com diâmetro 90 mm e FFD com diâmetro de 80 mm.
Os acessórios a montar são em FFD, e caixas de visita em
betão armado;

Estação elevatória de Pala, construção civil, fornecimento e
montagem de equipamento electromecânico, instalações eléc-
tricas e instrumentação, para Q = 1,7 l/s e H = 85 m. c. a.;

Estação elevatória do RPO/EE6, substituição dos grupos
electrobombas existentes, para Q = 1,9 l/s e H = 60 m. c. a.;

Pontos de entrega, construção civil, fornecimento e montagem
de equipamento electromecânico e instrumentação.

Descrição dos trabalhos � os trabalhos mais significativos da em-
preitada correspondem aos códigos � 28862500-7, condutas de água
potável; 45222000-9, construção de obras de engenharia civil, ex-
cepto pontes, túneis, poços e passagens subterrâneas; 45232152-2,
estação de bombagern; 45247270-3, instalação de material eléctrico
e electrónico; 45350000-5, instalações mecânicas.

Do vocabulário comum para os contratos públicos (CPV), publica-
do no Jornal Oficial da União Europeia, n.º S169, de 3 de Setembro
de 1996.

Preço base do concurso � € 1 060 000, com exclusão do IVA.
c) Divisão da obra em lotes � a empreitada é única.
d) Elaboração de projectos � o objecto da empreitada inclui o

desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde para a fase de
execução da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da em-
preitada é de 240 dias contínuos, incluindo Sábados, Domingos e fe-
riados, contados a partir da data da consignação até à data da recep-
ção provisória, tal como definido no caderno de encargos.

5 � a) Nome e endereço do serviço, local e horário para análise
ou pedido do processo de concurso � o processo de concurso pode
ser examinado na morada indicada no n.º 1, nos dias úteis, de 2.ª a 6.ª
feira, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, desde a data de publi-
cação do presente anúncio até ao dia e hora do acto público do con-
curso.

Podem ser pedidas cópias, por escrito, na referida morada, até ao
dia 20 de Outubro de 2003.

As cópias serão entregues, em mão contra recibo na morada indi-
cada no n.º 1, no prazo de seis dias úteis, a contar da data de recepção
do pedido.

b) Montante e modalidade de pagamento do processo de con-
curso � € 1000 por exemplar, acrescidos do IVA à taxa legal em
vigor, a pagar em dinheiro ou cheque, a favor da entidade adjudicante,
no momento da entrega.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � até
às 18 horas do dia 4 de Novembro de 2003, no local indicado na
alínea h) do n.º 6.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as propos-
tas � as propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues em mão contra recibo, para o
endereço referido no n.º 1.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e documentos
que as acompanham � as propostas e os documentos que as acompa-
nham serão redigidos em português.

Será tido em consideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º e no
n.º 2 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a assistir e a intervir no acto público
do concurso � podem assistir ao acto público todas as pessoas inte-
ressadas.

Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no
número máximo de duas por concorrente.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � dia 5 de
Novembro de 2003, a partir das 10 horas, na Águas do Zêzere e Côa,
S. A., com sede na Rua Soeiro Viegas, 21, 2.º esquerdo A, 6300-758
Guarda.

8 � Cauções e garantias � na fase de apresentação de propostas
não é exigida qualquer caução.

Na fase de apresentação de Propostas não é exigida qualquer cau-
ção.

O valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 5% do preço
total do respectivo contrato.
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9 � Tipo de empreitada � a empreitada será executada em regime
misto � por série de preços para as obras de construção civil e por
preço global para o fornecimento e montagem do equipamento elec-
tromecânico e das instalações eléctricas e instrumentação das esta-
ções elevatórias e dos pontos de entrega.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas legalmente constituídas ou grupos de empresas
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade, agrupamento complementar de empresas, agrupamento eu-
ropeu de interesse económico ou consórcio externo, em qualquer dos
casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos consorcia-
dos, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupa-
mento ou sociedade tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade e condições de carácter
técnico e económico dos concorrentes � só serão admitidos concor-
rentes que, à data da entrega da proposta satisfaçam as condições de
idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, cumulativamente com as seguintes condições:

11.1 � Quanto aos titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), os que apre-
sentem:

a) Certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas correspondentes às autorizações:

i) Da 10.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor global da proposta;

ii) Da 1.ª, 4.ª e 8.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados que
lhes respeite, consoante a parte desses trabalhos que cabe
na proposta;

iii) Empreiteiro geral de obras de urbanização da 3.ª cate-
goria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem, consoante a parte que
a cada um desses trabalhos cabe na proposta;

iv) Da 1.ª e 7.ª subcategoria da 5.ª categoria das classes
correspondentes cada uma ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada
um desses trabalhos cabe na proposta.

b) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem
prejuízo do disposto na alínea a) anterior, o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.

11.2 � Quanto aos não titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, os que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entida-
des competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de
concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à ido-
neidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;

11.3 � Quanto aos não titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou aos que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, os que apresentem os documentos relativos à comprova-
ção da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para
a execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3
do programa de concurso.

11.4 � Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados nos termos do n.º 11.2 e os concorrentes que se en-
contrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março deverão ainda comprovar a sua capacidade econó-
mica e financeira, com base no quadro de referência da portaria em
vigor à data da entrega das propostas, publicada ao abrigo do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sendo excluídos os concor-
rentes que não apresentem, no mínimo e cumulativamente, os valo-
res do quartil inferior previstos na referida portaria, em qualquer das
seguintes situações:

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

ii) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da
última declaração anual de IRS ou IRC entregue para efeitos
fiscais.

Serão considerados não aptos, em termos de capacidade económica
e financeira, os concorrentes que não satisfaçam as condições apre-
sentadas, devendo as empresas que se encontrem numa das situações
mencionadas neste número, quando em agrupamento, satisfazer indi-
vidualmente as condições referidas.

11.5 � Para todos os concorrentes, a comprovação da capacidade
técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso é
avaliada com base nos documentos indicados no n.º 15 do programa
de concurso e ainda nos termos dos seguintes critérios:

a) Comprovação, efectuada nos termos do programa de con-
curso, da execução, nos últimos cinco anos, de, pelo menos,
uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor (valor final da obra) não inferior a 40% do valor para
efeito de concurso a que se refere a alínea b) do n.º 3 deste
anúncio de concurso.
Caso a obra tenha sido concluída em ano anterior ao do
presente concurso, o seu valor, para aplicação do critério
acima, será actualizado através dos índices de preços ao con-
sumidor (sem habitação) publicados oficialmente para cada
ano pelo Instituto Nacional de Estatística, tendo por base o
ano em que se verificou a recepção provisória;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utili-
zar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra for-
ma, às suas exigências técnicas;

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

d) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com
formação superior em engenharia, para exercer a função de
director técnico da presente empreitada, com a qualificação
profissional exigida na alínea b) do n.º 19.3 do programa de
concurso.

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

13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério de adjudi-
cação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajo-
sa, com base nos seguintes factores de apreciação e respectivas pon-
derações:

1) Preço, 50%;
2) Valia técnica da proposta, 35%;
3) Garantia de cumprimento do prazo, 15%.

14 � Variantes � são admitidas variantes ao projecto nos termos
do programa de concurso.

15 � Outras informações � a obra será financiada pelo Fundo de
Coesão.

16 � Anúncio de pré-informação no Jornal Oficial da União
Europeia � não foi publicado anúncio de informação prévia respei-
tante a esta empreitada.

17 � Data de envio do anúncio para publicação � data de envio
do anúncio para publicação do Diário da República � 16 de Setem-
bro de 2003.

Data de envio do anúncio para publicação do Jornal Oficial da
União Europeia � 16 de Setembro de 2003.

16 de Setembro de 2003. � O Administrador Delegado, António
Manuel Gravata Filipe. 1000237414

EDIA � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

Anúncio

Concurso público n.º 9/2003 � empreitada de construção
das barragens de álamos I e álamos II do sistema pri-
mário de rega do empreendimento de fins múltiplos de
Alqueva.

1 � Entidade adjudicante � EDIA, Empresa de Desenvolvimento
e Infra-estruturas do Alqueva, S. A., com sede na Rua de Zeca Afon-
so, 7800 Beja, Portugal (telefone: 284315100; telefax: 284315101)
e delegação junto à barragem de Alqueva, Apartado 126, 7680 Moura
(telefone: 285250930; telefax: 285251079).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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3 � a) Local de execução � concelho de Portel, no distrito de
Évora, Portugal.

b) Designação da empreitada � empreitada de construção das bar-
ragens de Álamos I e Álamos II do sistema primário de rega do em-
preendimento de fins múltiplos de Alqueva.

Natureza e extensão dos trabalhos � realização de obras de cons-
trução civil e fornecimento e montagem dos equipamentos
hidromecânicos, das instalações eléctricas, do sistema de controlo e
comando, englobando, nomeadamente a execução:

Barragens de alamos I e alamos II, com as seguintes caracterís-
ticas principais:

Tipo � aterro zonado com núcleo argiloso;
Cota do coroamento � (230);
Comprimento do coroamento � 234 m e 259 m, respecti-

vamente para Álamos I e II;
Altura máxima acima da fundação � 35 e 40 m (Álamos I

e II);
Largura do coroamento � 8 m;
Inclinações dos paramentos: montante 1/2 (V/H); jusante

1/2 (V/H) e 1/1,5 (V/H);
NPA � (227,50).

Descarregador de cheias, localizado no encontro direito da bar-
ragem de Álamos I:

Tipo � soleira livre em labirinto seguido de canal e salto
de ski;

Cota da soleira � (227,50);
Largura da soleira � 4,0 m;
Desenvolvimento da soleira � 12,0 m;
Comprimento do canal (em planta, trecho de secção cons-

tante) � 107 m;
Largura do canal � 3 m.

Descargas de fundo, solução idêntica para ambas as barragens:

Conduta metálica instalada na galeria de derivação provisó-
ria;

Diâmetro da conduta � 800 mm;
Comprimentos das condutas � 141,0 m e 150,0 m para

Álamos I e II;
Equipadas com comporta vagão (0,50 × 1,30 m2) à entrada

e comporta de segmento (0,55 × 080 m2) à saída;
Comprimento da bacia de dissipação � 4,7 m;
Torres nas entradas, verticais, tipo consola encastrada na

base, com 30,0 de altura; acesso por passadiço de dois
tramos simplesmente apoiados, com tabuleiro de secção
mista aço/betão de 1,50 m de largura e vãos de 23,55 m
e 27,58 m (Álamos I e II).

Galerias de desvio provisório, implantadas nas bases das barra-
gens, transformadas durante a construção em descargas de fun-
do. Durante a 1.ª estiagem os aterros das barragens serão cons-
truídos até cotas adequadas para o amortecimento da cheia,
ficando integradas no corpo das barragens. Galerias em betão
armado, construídas em trincheira, com secção interior em
ferradura com largura e altura de 2,20 m, com desenvolvimen-
tos de 150 m e 160 m (Álamos I/II);

Tratamento das fundações:

Cortina de contenção e consolidação, na zona mais super-
ficial, com profundidades de cerca de 5 m abaixo do sa-
neamentos;

Cortina de impermeabilização, com profundidades variáveis
entre 5 e 20 m.

Equipamento hidromecânico;
Instalações eléctricas e sistema de comando e sinalização;
Integração paisagística que compreende, essencialmente, o re-

vestimento vegetal dos paramentos de jusante das barragens
por sementeira em camada uniforme de terra vegetal de 0,20
m de espessura;

Rede viária:

Estrada de ligação entre barragens, execução parcial (a par-
tir do km 3 + 00);

Estradas de acesso às descargas de fundo das duas barragens.

Quantidades de trabalho, mais significativas, previstas na emprei-
tada:

Barragens:

Escavações � 57 200 m3;

(Álamos I) � 70 000 m3;
(Álamos II)
Aterros � 277 000 m3;
(Álamos I) � 393 000 m3;
(Álamos II).

Órgãos hidráulicos anexos:

Escavações � 16 700 m3;
(Álamos I) � 8000 m3;
(Álamos II);
Betões � 1670 m3;
(Álamos I) � 1230 m3;
(Álamos II);
Aço � 190 ton (Álamos I);
Aço � 135 ton (Álamos I).

Descrição com referência ao vocabulário comum para os contra-
tos públicos (CPV) � 45.24.12.

Preço base do concurso � € 11 000 000.
c) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorren-

tes englobar a totalidade dos trabalhos.
d) A empreitada inclui a elaboração do projecto de execução dos

equipamentos hidromecânicos, das instalações eléctricas e dos siste-
mas de controlo e sinalização.

4 � Prazo de execução da obra � no prazo máximo de 22 meses
a partir da data de consignação da obra.

5 � a) O processo de concurso pode ser examinado até ao dia e
hora do acto público do concurso nas instalações da EDIA junto à
barragem de Alqueva, apartado 126, 7860 Moura (telefone:
285250930; telefax: 285251079) dentro do seguinte horário � das
9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e 15 horas e 18
horas. Desde que solicitadas por escrito, até 10 dias antes da data da
entrega das propostas, poderão ser obtidas cópias dos elementos cons-
tituintes do processo de concurso (sendo em suporte informático os
referentes às peças escritas e desenhadas do projecto, incluindo as
especificações técnicas), naquele local e no prazo máximo de seis dias,
contados a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento,
em dinheiro ou em cheque traçado emitido à ordem da EDIA � Em-
presa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A., do
valor de 1500 euros, ao qual acresce o IVA à taxa de 19%.

6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas � no
70.º dia de calendário após a publicação do presente anúncio no Diá-
rio da República (18 horas).

b) Endereço � instalações da EDIA junto à barragem de Alqueva,
apartado 126, 7860 Moura (telefone: 285250930; telefax:
285251079).

c) Línguas � português. Admite-se, contudo, que certos documen-
tos, pela sua natureza ou origem, possam estar redigidos noutra lín-
gua, desde que nas condições previstas no programa de concurso.

7 � a) À abertura das propostas podem assistir todos os interessa-
dos e intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes.

b) O acto público realizar-se-á no primeiro dia útil a seguir à data
limite para entrega das propostas, às 10 horas, nas instalações da EDIA
junto à barragem de Alqueva.

8 � Cauções e garantias � o concorrente sobre o qual recaia a
adjudicação deverá prestar caução no valor de 5% do valor da pro-
posta de preço da empreitada, antes da celebração do contrato.

As cauções podem ser prestadas por depósito em dinheiro ou em
títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia ban-
cária ou seguro-caução.

Será dispensada a prestação de caução ao adjudicatário que apre-
sente contrato de seguro adequado da execução da obra pelo preço
base da empreitada ou no caso em que exista a assunção de responsa-
bilidade solidária com o adjudicatário de entidade bancária reconheci-
da, pelo preço base da empreitada.

9 � Tipo de empreitada, modalidade de financiamento e de paga-
mento � a empreitada objecto deste concurso é por série de preços
unitários, incluindo também alguns trabalhos por preço global. O fi-
nanciamento será assegurado fundos públicos e comunitários.

Os pagamentos serão efectuados em função dos valores das situa-
ções mensais dos trabalhos.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao concurso
poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas do agrupamento possuam condições legais relativas ao exer-
cício de empreiteiro de obras públicas e comprovem os requisitos
exigidos no programa de concurso. No caso de adjudicação da em-
preitada, as empresas do agrupamento associar-se-ão obrigatoriamen-
te, antes da celebração do concurso, em regime de responsabilidade
solidária.
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11 � Informações relativas à idoneidade do concorrente e a con-
dições mínimas de carácter económico e técnico:

a) Serão admitidos os seguintes concorrentes, nas condições
definidas no n.º 6 do programa de concurso:

Titulares de certificados de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, com auto-
rizações das 4.ª subcategoria da 4.ª categoria e da classe
correspondente ao valor da sua proposta; das 1.ª, 6.ª e
13.ª subcategorias da 5.ª categoria e das classes corres-
pondentes aos valores totais dos trabalhos de natureza
correspondente, constante da proposta; da 2.ª, 3.ª e 9.ª
subcategorias da 6.ª categoria e das classes corresponden-
tes aos valores totais dos trabalhos de natureza corres-
pondente, constante da proposta.

Titulares de certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso
e equivalente às autorizações anteriormente indicadas;

Que apresentem documentos que comprovem a sua idonei-
dade, capacidade financeira e económica e capacidade
técnica para a execução da obra posta a concurso.

b) Os concorrentes terão de apresentar documentação, desig-
nadamente a prevista na alínea n) do n.º 1 do artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que permita compro-
var que possuem experiência, nos últimos cinco anos, na
execução de trabalhos de natureza e características equiva-
lentes aos trabalhos que são objecto do presente concurso;

c) Os concorrentes deverão também comprovar que satisfazem
as condições de carácter económico-financeiro definidas no
programa do concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados a partir
do acto público, prorrogável por mais 44 dias.

13 � Critérios de apreciação das propostas o critério de aprecia-
ção das propostas será o da proposta economicamente mais vantajo-
sa, por ponderação dos factores a seguir indicados, considerando-se
como tal a que apresente a melhor classificação, traduzida pela ex-
pressão:

A = 0,35Q + 0,35G + 0,30P

a) Factor Q � valor técnico da proposta e garantia de boa
execução, a avaliar pela memória descritiva e justificativa
do modo de execução da obra, pelo plano de qualidade e pelo
pessoal técnico a afectar localmente à execução da obra,
considerado do ponto de vista da sua adequação profissional;

b) Factor G � garantia do cumprimento dos prazos contratuais
que será avaliada pelo programa de trabalhos, pela estratégia
de execução da obra, pela relação de equipamentos a utilizar
e pela relação dos efectivos de pessoal a afectar localmente
à obra durante o período da sua execução, ambas considera-
das do ponto de vista de garantia de rendimento;

c) Factor P � valor actualizado do encargo total da empreita-
da, considerando o preço e o respectivo plano de pagamen-
tos.

14 � Variantes � não são admitidas propostas variantes ao pro-
jecto posto a concurso.

15 � [�]
16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
17 � Data de envio do anúncio para publicação no JOUE � 16

de Setembro de 2003.
18 � [�]

O Administrador, Pedro Aires. 1000237411

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL REFER, E. P.

Aviso

Concurso público para a execução da empreitada de re-
forço das fundações da ponte Leça 2.º, PK 19 892 da li-
nha de Leixões.

Foram prestados esclarecimentos ao concurso público para a exe-
cução da empreitada com a designação acima referida.

Informa-se que o teor dos mesmos se encontra anexo às peças do
processo patentes a concurso para consulta dos interessados nas ins-
talações da REFER na Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa,
2.º piso, porta 229 (telefone: 211022485; telefax: 211022438).

8 de Setembro de 2003. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Osório e Castro. 3000117157

HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA � GUIMARÃES, S. A.

Aditamento n.º 2

Concurso público n.º 57/2003 � eslcarecimentos,
ampliação do serviço de obstetrícia

(Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, artigo 81.º)

1 � No seguimento de pedido de esclarecimentos informo:
1.1 � As lajes previstas no artigo 11.3 do mapa de medições do

projecto de arquitectura devem ser «em barro, com 30 cm compri-
mento x 30 cm largura x 3 cm espessura e assentes sobre tacos de
cimento».

1.2 � Este pedido de esclarecimento foi considerado e respondido
e passa a constar do processo que pode ser consultado no serviço de
aprovisionamento do Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, S. A.
durante as horas de expediente.

13 de Setembro de 2003. � O Administrador, Vítor Ferreira.
3000117026

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto das Estradas de Portugal

Aviso

Concurso público 24/2003-CON � Via do Tâmega, lanço
Celorico de Basto, Amarante � trabalhos complemen-
tares.

Rectificação

Relativamente ao concurso referido, cujo anúncio foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 185, de 12 de Agosto de 2003,
torna-se público que o mesmo foi alvo de rectificações ao programa
do concurso, pelo que o respectivo anúncio passa a ter as seguintes
alterações:

O n.º 3 � b), alínea 4 � passa a ter, respectivamente, a seguinte
redacção:

«Iluminação pública de quatro ligações existentes ou a cons-
truir entre a A4/IP4 e a EN 15, por forma a melhorar a segu-
rança da circulação rodoviária nas mesmas, em regime de con-
cepção/construção».

O n.º 6, alínea a) e o n.º 7, alínea b) passam a ter, respectivamen-
te, a seguinte redacção:

«6 � a) Data e hora limites de recepção das propostas � 3
de Novembro de 2003 (até às 15 horas).

7 � b) Data, hora e local � 4 de Novembro de 2003 (10
horas), no auditório do Edifício Central sito na Praça da Porta-
gem, 2800 Almada, Portugal».

Informa-se os concorrentes de que foram juntas às peças patentes
do concurso cópias dos esclarecimentos prestados.

18 de Setembro de 2002. � A Administradora, Cristina Elvas.
3000117174
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Concurso público para a execução da empreitada n.º 6/
DRCV/02 � reparação do viaduto da Avenida dos Com-
batentes sobre a Avenida das Forças Armadas (Proces-
so n.º 59.16/CP/DEPSO/2003), cujo anúncio n.º 59.16/CP/
DEPSO/2003, foi publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 205, de 5 de Setembro de 2003.

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por lapso, no âmbito
do procedimento concursal mencionado em epígrafe, no n.º 11.1 onde
se lê «O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
previstos na alínea a) do n.º 11 deve conter a 6.ª categoria da 3.ª
categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da pro-
posta.» deve ler-se «O certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas previsto na alínea a) do n.º 11 deve conter:

a) A 6.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser de clas-
se que cubra o valor global da proposta.»

18 de Setembro de 2003. � O Director Municipal, Luís Monteiro.
3000117193

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S. A.

Aviso

Sistema multimunicipal de abastecimento de água e de
saneamento do Alto Zêzere e Côa � empreitada de
abastecimento de água 5, subsistema Sabugal, Meimoa,
Belmonte.

Rectificação

1 � Relativamente ao concurso público internacional publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 210, de 11 de Setembro de 2003,
e nos termos do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
informa-se os interessados do seguinte:

Os n.os 5, alínea a), 6, alínea a) e 7, alínea b) do anúncio publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 210, de 11 de Setembro de 2003,
passam a ter a seguinte redacção:

«5 � a) Nome e endereço do serviço, local e horário para
análise ou pedido do processo de concurso � o processo de con-
curso pode ser examinado na morada indicada no n.º 1, nos dias
úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas e 30 minutos às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas
e 30 minutos, desde a data de publicação do presente anúncio
até ao dia e hora do acto público do concurso.

Podem ser pedidas cópias, por escrito, na referida morada, até
ao dia 30 de Setembro de 2003.

As cópias serão entregues, em mão contra recibo na morada
indicada no n.º 1, no prazo de seis dias úteis, a contar da data de
recepção do pedido.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas �
até às 18 horas do dia 14 de Outubro de 2003, no local indicado
na alínea b) do n.º 6.

7 � b) Data, hora e local do acto público do concurso � dia
15 de Outubro de 2003, a partir das 10 horas, nas Águas do Zêzere
e Côa, S. A., com sede na Rua Soeiro Viegas, 21, 2.º, esquerdo,
A, 6300-758 Guarda.»

2 � Mais se informa os interessados de que foram juntos às peças
patentes em concurso esclarecimentos complementares do concurso.

3 � Data do envio deste aviso de rectificação para publicação.
Este aviso de rectificação foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial da União Europeia, em 16 de Se-
tembro de 2003.

16 de Setembro de 2003. � O Administrador Delegado, António
Manuel Gravata Filipe. 1000237415

RAVE � REDE FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE, S. A.

Aviso

Concurso público internacional � ligação ferroviária de alta
velocidade entre Lisboa e Porto, lote C1, troço Alenquer
(Ota)-Pombal (por Oeste).

Rectificação

No anúncio com o título em epígrafe, os n.os 1 e 8 são alterados
pelo que se informa do texto rectificado:

«1 � Entidade adjudicante � RAVE � Rede Ferroviária de
Alta Velocidade, S. A., Avenida D. João II, lote 1.07.2.1, piso
1, ala A e B, Parques das Nações, 1990-096 Lisboa (telefone
geral: 211064000; fax: 211064099; e-mail: rave@rave.pt).

8 � Acto público � a abertura das propostas e dos documen-
tos que as acompanham terá lugar, em acto público, pelas 10
horas do dia útil imediato à data limite para a apresentação das
propostas, no endereço referido no n.º 1.»

Enviado para publicação no Diário da República e imprensa diária
no dia 17 de Setembro de 2003.

17 de Setembro de 2003. � O Conselho de Administração, (Assi-
natura ilegível.) 3000117129

Aviso

Concurso público internacional � ligação ferroviária de alta
velocidade entre Lisboa e Porto, lote C2, troço Alenquer
(Ota)-Pombal (por Este).

Rectificação

No anúncio com o título em epígrafe, os n.os 1 e 8 são alterados
pelo que se informa do texto rectificado:

«1 � Entidade adjudicante � RAVE � Rede Ferroviária de
Alta Velocidade, S. A., Avenida D. João II, lote 1.07.2.1, piso
1, ala A e B, Parques das Nações, 1990-096 Lisboa (telefone
geral: 211064000; fax: 211064099; e-mail: rave@rave.pt).

8 � Acto público � a abertura das propostas e dos documen-
tos que as acompanham terá lugar, em acto público, pelas 10
horas do segundo dia útil imediato à data limite para a apresen-
tação das propostas, no endereço referido no n.º 1.»

Enviado para publicação no Diário da República, no Jornal Ofi-
cial da União Europeia e imprensa diária no dia 17 de Setembro de
2003.

17 de Setembro de 2003. � O Conselho de Administração, (Assi-
natura ilegível.) 3000117131
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Secretaria-Geral

Despacho (extracto)
Para efeitos do disposto no n.º 14 da Portaria n.º 969/98, de 16 de

Novembro, e por referência ao Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Ju-
lho, torna-se público que, por despacho de 8 de Outubro de 2002, do
Secretário de Estado da Administração Interna, e cumpridas que fo-
ram todas as formalidades legais, foi concedido o alvará n.º 102-C, à
empresa Firmesegur � Segurança Privada, L.da, com sede em Ave-
nida Júlio Dinis, 14, 6.º esquerdo, Lisboa, para o exercício em todo o
território nacional, das actividades de vigilância de bens móveis e
imóveis e o controlo da entrada, saída e presença de pessoas, bem
como a prevenção da entrada de armas, substâncias, engenhos e ob-
jectos de uso e porte legalmente proibidos em edifícios e recintos de
acesso vedado ou condicionado ao público prevista, na alínea c) do
n.º 1 do artigo 2.º do citado Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho.

10 de Setembro de 2003. � O Secretário-Geral, Fortunato de Al-
meida. 3000116935

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Aviso
Por despacho do subdirector-geral do turismo de 4 de Agosto de

2003, foram transferidos os direitos e deveres emergentes da declara-
ção de utilidade turística atribuída, a título prévio, a um empreendi-
mento de animação, campos de golfe, declarado de interesse para o
turismo a levar a efeito em Santo Estevão, concelho de Benavente,
distrito de Santarém, respeitantes à sua propriedade, para a titulari-
dade da sociedade Greenclub � Turismo e Desporto, S. A. que pode
invocar os benefícios decorrentes da atribuição da utilidade turística,
a título de proprietária, com efeitos a partir do momento em que foi
comunicada à Direcção-Geral do Turismo, a substituição da entidade
proprietária, isto é, com efeitos a partir de 7 de Abril de 2003.

A utilidade turística foi atribuída, a título prévio, por despacho do
Secretário de Estado do Turismo de 12 de Setembro de 2002, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 270, de 22 de Novembro
de 2002.

8 de Agosto de 2003. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Manuel Rocha. 3000114069

Região de Turismo do Ribatejo

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Região de Turismo do Ribatejo datado de 12 de Setembro
de 2003, no uso da competência ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado, nos
termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, Carla Sofia da Silva Martins na categoria de técni-
ca de gestão autárquica de 2.ª classe.

O nomeado será remunerado pelo escalão 1, índice 289 conforme
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II e tomará posse
no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso.

O processo está isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Região de Turismo do
Ribatejo, Carlos Abreu. 1000237423

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 74/03, a fls. 186 e 186 v.º
do livro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social e considera-se
efectuado em 12 de Novembro de 2001, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º do regulamento acima citado.

Denominação � APPACDM de Viseu � Associação Portugue-
sa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental;

Sede � Lugar do Corgo, freguesia de Repeses, Viseu.
Os objectivos constam do extracto publicado no Diário da Re-

pública, 3.ª série, n.º 134, de 9 de Junho de 2000;
Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares

maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;
Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados: os que

pedirem a sua demissão; os que deixarem de pagar as suas quo-
tas durante 24 meses e os que foram demitidos nos termos do
n.º 1 do artigo 24.º do estatutos.

11 de Setembro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000117148

Declaração

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 22/2003, a fl. 103 do livro
n.º 6 das Fundações de Solidariedade Social e considera-se efectuado
em 7 de Junho de 2002, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regu-
lamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino
Salvador de Real;

Sede � Paróquia do Divino Salvador de Real, concelho de Ama-
rante, Porto;

Fins � contribuir para a promoção integral de todos os habitan-
tes da paróquia, coadjuvando os serviços públicos competen-
tes ou as instituições particulares, num espírito de solidarieda-
de humana, cristã e social.

11 de Setembro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000117150

Declaração

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 76/2003, fls. 188 e 188 v.º
do livro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social e considera-se
efectuado em 29 de Novembro de 2002, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º do regulamento acima citado.
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Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social de S. José;
Sede � Largo de S. José, 10, lugar de Arneiros, freguesia de

Ventosa, Torres Vedras;
Fins � estimular a criação de projectos, programas e planos de

acção, bem como assegurar o desenvolvimento de iniciativas
que possam responder adequadamente às necessidades das crian-
ças, jovens e idosos;

Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados: os que
pedirem a sua exoneração; e os que deixarem de pagar as suas
quotas durante seis meses, e os que forem demitidos nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 11.º

11 de Setembro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000117151

Declaração

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 75/2003, fls. 187 e 187 v.º
do livro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social e considera-se
efectuado em 1 de Abril de 2003, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social e Cultural de Serapicos;
Sede � freguesia de Serapicos, Valpaços;
Fins � a protecção dos cidadãos na velhice e na invalidez atra-

vés do fornecimento de refeições, tratamento de roupa, lim-
peza e higiene e ocupação de tempos livres e também o apoio
a crianças e jovens através da organização de creche e activi-
dades de tempos livres. Secundariamente: a promoção do
desenvolvimento educativo e cultural, bem como o apoio da
comunidade;

Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados: os que
pedirem a sua exoneração; e os que deixarem de pagar as suas
quotas durante 12 meses, e os que foram demitidos nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 11.º

11 de Setembro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000117152

Declaração

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 73/2003, fl. 185 do livro
n.º 9 das Associações de Solidariedade Social e considera-se efectuado
em 20 de Março de 2003, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regu-
lamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação de Solidariedade Social da Madalena;
Sede � Rua de Trás do Maninho, 10, freguesia da Madalena, Vila

Nova de Gaia;
Fins � o apoio a crianças e jovens; apoio à integração social e

comunitária e a protecção dos cidadãos na velhice e invalidez;
Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares

maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;
Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados: os que

pedirem a sua exoneração; e os que deixarem de pagar as suas
quotas durante 12 meses.

11 de Setembro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000117153

Declaração

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 77/2003, fl. 189 do livro
n.º 9 das Associações de Solidariedade Social e considera-se efectuado
em 30 de Julho de 2002, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regu-
lamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação dos Amigos de Sequiade;
Sede � lugar do Viso, edifício da Junta de Freguesia, Sequiade,

Barcelos;
Fins � promover acções de orientação, integração, acompanha-

mento, apoio e reabilitação de crianças, jovens, adultos e ido-
sos, bem como outras actividades de carácter lúdico, recreati-
vo, cultural e desportivo;

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

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados: os que
pedirem a sua exoneração; e os que deixarem de pagar as suas
quotas durante seis meses, e os que forem demitidos nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 11.º

11 de Setembro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000117154

Declaração

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 23/2003, a fl. 103 v.º do
livro n.º 6 das Fundações de Solidariedade Social e considera-se efec-
tuado em 21 de Janeiro de 2003, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social das Antas;
Sede � Avenida Fernão de Magalhães, 1875, freguesia do Bon-

fim, Porto;
Fins � contribuir para a promoção integral de todos os paroqui-

anos, podendo colaborar com os serviços públicos competen-
tes ou as instituições particulares num espírito de solidarieda-
de humana, cristão e social.

15 de Setembro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000117155

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE CHAVES

Anúncio

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

Dr.ª Ana Paula da Gama Araújo, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Chaves:

Faz saber que por sentença de 18 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Joaquim &
Costa Empreitadas, L.da, Estrada do Seara, Alto da Trindade, Santa
Maria Maior, Chaves, 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
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no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Carolino José Rodrigues Cae-
tano, endereço: Quinta das Heras, vivenda n.º 3, 5400 Chaves.

14 de Agosto de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Paula da Gama
Araújo. � A Oficial de Justiça, Berta Lopes. 3000115762

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio

Processo n.º 1339/03.9TBEPS.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerida � Carzende � Comércio de Automóveis, L.da

Dr.ª Paula Cardoso, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de Espo-
sende:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Carzende � Co-
mércio de Automóveis, L.da, estado civil: desconhecido, domicílio:
Rua de Custódio Vilas Boas, rés-do-chão sul, 4740 Esposende, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

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

12 de Setembro de 2003. � A Juíza de Direito, Sónia Vaz. � A
Oficial de Justiça, Lurdes Costa. 3000116975

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

Anúncio

Processo n.º 6089/03.3TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Nazaré Soares Nunes e outro(s).

Dr.ª Ana Rosa Silva, juíza de direito de turno ao 3.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Nazaré Soares
Nunes, estado civil: casada, nascida em 2 de Março de 1967, identi-
ficação fiscal n.º 168941260, bilhete de identidade n.º 8599102, do-
micílio: Rua de Dr. Francisco Sá Carneiro, 21-A, 5.º, direito, 4520
Santa Maria da Feira; requerido: Elísio Gomes Silva, estado civil: ca-
sado, nascido em 12 de Janeiro de 1969, identificação fiscal
n.º 183116380, bilhete de identidade n.º 8584481, domicílio: Rua de
Dr. Francisco Sá Carneiro, 21-A, 5.º, direito, 4520 Santa Maria da
Feira, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário
da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

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

12 de Setembro de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Rosa Silva. �
O Oficial de Justiça, Alcide Queirós. 3000116965

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 90-I/2001.
Prestação de contas (liquidatário).

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

Faz saber que são os credores e a falida: Fercabel � Comércio de
Electrodomésticos, L.da, com sede na Rua de Professor Dr. Jorge
Mineiro, 11-A, Queluz de Baixo, Barcarena, Oeiras, 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 (artigo 223.º, n.º 1 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

15 de Setembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000117186

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 265/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Publicidade João Martins & Associados, S. A.
Requerida � I. S. C. O. � Inteligência e Serviços de Comunicação e

Publicidade, L.da

Dr. Virgílio Meireles, juiz de direito de turno ao 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 17 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: I. S. C. O. �
Inteligência e Serviços de Comunicação e Publicidade, L.da, com sede
na Rua de D. Estefânia, 167, 1.º, esquerdo, Lisboa, 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.

21 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Virgílio Meireles. � O
Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000117196

Anúncio

Processo n.º 236/03.2TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Estufas Sol, Horticultura, L.da

Dr.ª Margarida Albergaria Samara, juíza de direito de turno ao 3.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 14 de Setembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente: Estufas
Sol, Horticultura, L.da, com sede em Alameda D. Afonso Henriques,
72, 5.º, esquerdo, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

5 de Setembro de 2003. � A Juíza de Direito, Margarida Alber-
garia Samara. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000117144

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

Anúncio

Processo n.º 518/03.3TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português.
Requerida � Ana Torres Boutique, L.da

Dr. António Pedro Nogueira, juiz de direito de turno no 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Ana Torres
Boutique, L.da, domicílio: Rua de Santa Catarina, 1415, 4000-457
Porto, 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 pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e
de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 8 de Setembro de 2003.

9 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, António Pedro No-
gueira. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000116967
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Anúncio

Processo n.º 520/03.5TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � António Manuel Pereira Magalhães e outro(s).

Dr. António Pedro Nogueira, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: António Manuel
Pereira Magalhães e mulher, Ana Paula Gonçalves Neves, domicílio:
Rua de Vasques Mesquita, 259, 2 C, 4300 Porto, 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 opo-
sição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 8 de Setembro de 2003.

9 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, António Pedro No-
gueira. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000116998

Anúncio

Processo n.º 516/03.7TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Lusofane, S. A.
Requerida � A. Soares & Soares, L.da

Dr. António Pedro Nogueira, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida: A. Soares &
Soares, L.da, identificação fiscal n.º 500005249, domicílio: Rua de
Entreparedes, 30, 4000 Porto, 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, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferen-
te da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (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 Setembro de 2003.

9 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, António Pedro No-
gueira. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000117133

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

Anúncio

Processo n.º 517/03.5TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português.
Requerido � Joaquim de Sousa Costa.

Dr. António Pedro Nogueira, juiz de turno no 2.º Juízo do Tribunal
do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Joaquim de Sousa
Costa, identificação fiscal n.º 155037510, bilhete de identidade
n.º 1747852, residente na Rua de Cidres, 696, 4455-808 Santa Cruz
do Bispo, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
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 8 de Setembro de 2003.

9 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, António Pedro No-
gueira. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira. 3000116969

Anúncio

Processo n.º 519/03.1TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Amílcar Armando Custódio Vasconcelos e mulher, Maria

Regina Boldt Carvalho Vasconcelos.

Dr. António Pedro Nogueira, juiz de turno no 2.º Juízo do Tribunal
do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Amílcar Ar-
mando Custódio Vasconcelos, identificação fiscal n.º 127549196, bi-
lhete de identidade n.º 7285134, residente na Rua das Águas Férreas,
70, rés-do-chão, direito, 4440-574 Valongo; requerida: Maria Regina
Boldt Carvalho Vasconcelos, identificação fiscal n.º 148116230, bi-
lhete de identidade n.º 1922715, residente na Rua das Águas Férreas,
70, rés-do-chão, direito, 4440-574 Valongo, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de 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 8 de Setembro de 2003.

9 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, António Pedro No-
gueira. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira. 3000116994

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO CÁVADO

Aviso

Admissão de um estagiário para a carreira de técnico
superior (Administração Pública)

Pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República, encontra-se aberto nesta Associação
de Municípios concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário para a carreira de técnico superior do grupo de pessoal téc-
nico superior do seu quadro, concurso válido para o lugar indicado,
caducando com o seu preenchimento. O concurso reger-se-á pelas
disposições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, com as
alterações dos 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de Julho, e 353-A/
98, de 16 de Outubro.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

O local de trabalho é a sede da AMVC e a remuneração ilíquida
base é a correspondente ao índice 310 da tabela remuneratória em
vigor para a Administração Pública (actualmente € 962,02), havendo
ainda lugar ao pagamento do subsídio de refeição e outras prestações
sociais a que eventualmente haja lugar.

As funções a desempenhar são as indicadas no mapa 1 anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

Poderão candidatar-se a este concurso todos os indivíduos habilita-
dos com a licenciatura na área de Administração Pública que reunam
os requisitos gerais especificados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, que a seguir se transcrevem:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
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 robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

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

As candidaturas deverão ser apresentadas, dentro do prazo atrás
referido, ao presidente do conselho de administração da Associação
de Municípios do Vale do Cávado (AMVC) através de requerimento
de admissão ao concurso donde constem a identificação completa do
candidato (nome, idade, estado civil, naturalidade, residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de contri-
buinte), a indicação precisa das habilitações literárias que possui, a
identificação do lugar a que se candidata e, eventualmente, a especi-
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ficação de quaisquer circunstâncias que o candidato considere passí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal, designadamente para os efeitos do n.º 3 do ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. O requerimento
deverá ser acompanhado de certificado (ou sua fotocópia autenticada)
das habilitações exigidas, plano curricular ou documento equivalente
do curso que possui e currículo profissional e nele deverá o candidato
declarar, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontra relativamente a cada um dos requisitos gerais referidos nas
alíneas a) a f) anteriores. Deverão ainda os candidatos fazer prova da
formação e experiência profissionais invocadas nos respectivos cur-
ricula profissional.

O júri do concurso será presidido pelo administrador-delegado da
AMVC, engenheiro Luís Machado Macedo, terá por vogais efectivos
a engenheira Manuela Teixeira da Silva, assessora principal do Gabi-
nete de Apoio Técnico do Vale do Cávado (GAT-VC), que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos e a Dr.ª Manuela Flores
Soeiro, assessora principal do GAT-VC, sendo vogais suplentes a en-
genheira Maria Helena assessora principal do GAT-VC e a engenheira
Maria José Mota assessora do GAT-VC.

Para a selecção dos candidatos e conforme consta da acta da pri-
meira reunião do júri, a qual lhes será facultada se solicitada, recorrer-
-se-á a uma prova de conhecimentos, à avaliação curricular e a uma
entrevista profissional de selecção, resultando a classificação final da
média aritmética das classificações obtidas pela aplicação dos três
métodos numa escala de 0 a 20 valores. A prova de conhecimentos
e a avaliação curricular revestirão carácter eliminatório para os can-
didatos que em cada uma delas não atinjam a classificação de 9,5
valores.

A prova de conhecimentos abordará os direitos e deveres da fun-
ção pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro), a deontologia
profissional (Resolução do Conselho de Ministros, n.º 18/93, de 17
de Março), os estatutos da Associação de Municípios do Vale do Cávado
(publicados no Diário da República, 3.ª série, de 23 de Abril de 2003)
e os seguintes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e respectivas alte-
rações, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e alterações subsequentes, Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, e suas alterações, Lei n.º 10/2003, de 13
de Maio, Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e alterações subsequentes,
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e respectivas altera-
ções, Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, Decreto-Lei n.º 54-
-A/2000, de 7 de Abril, Resolução do Conselho de Ministros
n.º 27/2000, de 16 de Maio, e Despacho da Ministra do Pla-
neamento n.º 12 991/2000, de 26 de Junho.

Na avaliação curricular, relevarão na avaliação das aptidões profis-
sionais dos candidatos os seguintes factores:

Habilitação académica de base e formação e experiência profis-
sional relacionadas com a área actividade a desempenhar.

Na entrevista profissional de selecção, serão relevantes na avalia-
ção das aptidões profissionais e pessoais dos candidatos os seguintes
aspectos:

Qualidade do relacionamento, capacidade de afirmação, seguran-
ça, capacidade de reflexão e síntese, expressão oral, motiva-
ção.

A relação dos candidatos admitidos e lista de classificação final serão
afixadas no átrio da sede da AMVC.

8 de Setembro de 2003. � O Presidente do Júri, Luís Machado
Macedo. 1000237401

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Edital

Jerónimo Claudino Matias, vice-presidente da Câmara Municipal de
Alcácer do Sal:

Torna público, que a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, na sua
reunião ordinária de 26 de Março de 2003, homologou o auto de
vistoria efectuado ao prédio sito na Rua das Torres, 10, vila e fregue-
sia do Torrão, concelho de Alcácer do Sal.

Foi ainda deliberado, na reunião acima identificada, ordenar, ao
abrigo do artigo 89.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de De-

zembro, aos proprietários conhecidos, a demolição ou recuperação
integral do dito prédio.

Ficam assim notificados os proprietários, que deverão iniciar e
concluir os trabalhos nos seguintes prazos:

30 e 60 dias, respectivamente, para iniciar e concluir a demoli-
ção;

30 e 180 dias, respectivamente, para iniciar e concluir a recupe-
ração integral.

Os prazos acima indicados são contados a partir da afixação do
presente edital nos locais do costume e da publicação de anúncio, com
idêntico teor, no Diário da República, 3.ª série, finda que seja a di-
lação de 30 dias a contar da data da publicação.

O processo administrativo respectivo pode ser consultado na Divi-
são de Urbanismo, Equipamento e Habitação desta Câmara Munici-
pal.

Em caso de incumprimento a Câmara Municipal procederá de acordo
com o legalmente estabelecido na lei em vigor.

E eu Maria Antónia Inocêncio Reis Mendes, técnica superior prin-
cipal da Divisão de Urbanismo, Equipamento e Habitação desta Câ-
mara Municipal o subscrevi.

26 de Agosto de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jerónimo
Claudino Matias. 1000237412

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

Aviso

1 � Nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torno público que, por meu despacho de
2 de Setembro de 2003, proferido no âmbito das competências que
me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da publicação deste aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de três lugares de auxiliar de
serviços gerais, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Alcoutim.

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 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pre-
enchimento das vagas mencionadas, esgotando-se com o seu preen-
chimento.

4 � Local de prestação de trabalho � área do município de Alcoutim.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88, da

SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6
de Abril de 1989.

6 � Requisitos de admissão � só podem ser admitidos a concurso
os candidatos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em
funções públicas:

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

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

exigidas para o desempenho do cargo;
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 robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

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

6.2 � Requisitos especiais � posse da escolaridade obrigatória.
7 � Fundamentação legal � pessoal auxiliar � n.º 2 do artigo 38.º

do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.
8 � Remuneração � vencimento correspondente à respectiva ca-

tegoria, nos termos do anexo II, a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as condi-
ções de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para
os funcionários e agentes da administração local.
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9 � Métodos de selecção � prova oral de conhecimentos gerais
(que terá duração máxima de uma hora) e entrevista profissional de
selecção.

A classificação final dos candidatos será expressa na escala de 0 a
20 valores, com arredondamento às centésimas, e resultará da média
aritmética simples das classificações obtidas nos métodos de selecção
adoptados.

POCG + EPS
CF = �����

2

sendo:

CF = classificação final;
POCG = prova oral de conhecimentos gerais; e
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

Factores de apreciação da entrevista profissional de selecção � ap-
tidão para o trabalho em conjunto, capacidade de relacionamento,
motivações e interesses pelo lugar e fluência verbal.

10 � Programa � prova oral de conhecimentos gerais:

a) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
b) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

11 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos ní-
veis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar, bem como o
sistema de classificação final e fórmula classificativa, constam da
primeira acta da reunião do júri, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

12 � Direito de preferência em caso de igualdade � gozam do
direito de preferência os militares que se enquadrem nas situações
previstas nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 320-A/2000,
de 15 de Dezembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar).

13 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Alcoutim, podendo ser entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal, ou remetidas pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao último dia do prazo fixado para entrega das candida-
turas, para a Rua do Município, 12, 8970-066 Alcoutim.

Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, esta-
do civil, naturalidade, data de nascimento, número do bilhe-
te de identidade e serviço emissor, número fiscal de contri-
buinte, residência, código postal, telefone e situação militar,
identificação do concurso, a que se candidata, mediante re-
ferência ao Diário da República onde foi publicado o aviso);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações e experiência profissional � cursos e acções de

formação, serviço a que pertence, categoria a antiguidade
nesta, e funções exercidas com relevância para o cargo a
concurso.

14 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia de do-
cumento idóneo, comprovando a posse das habilitações lite-
rárias e ou qualificações profissionais;

b) Fotocópia do bilhete de identidade.

15 � Não é exigida a apresentação da documentação que compro-
ve os requisitos gerais constantes das alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 6.1 deste aviso, bastando declaração, no respectivo requerimento,
sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação preci-
sa em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

16 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso, designadamente nos seus n.os 6, 13 e 14, serão
excluídas.

17 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circunstân-
cias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou motivo de preferência legal, as quais só serão tidas em consi-
deração se devidamente comprovadas.

18 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

19 � A publicação da relação dos candidatos e a lista de classifica-
ção final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

20 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Rui Manuel Ribeiros da Cruz, vereador em regime
de permanência.

Vogais efectivos:

1.º José Carlos da Palma Pereira, vereador em regime de
permanência.

2.º Francisco Emídio, encarregado.

Vogais suplentes:

1.º José Tiago Pereira Faustino, encarregado.
2.º Dr.ª Josélia Teixeira Vicente Rodrigues Palma, técnica

superior principal.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

21 � Realização dos métodos de selecção � a data, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos notificados através de ofício.

3 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco
Augusto Caimoto Amaral. 1000237417

CÂMARA MUNICIPAL DE ANSIÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara, de 11 de Setembro de 2003, se procedeu à nomea-
ção para dois lugares de assistente administrativo especialista, os can-
didatos:

Adalberto de Oliveira Gaspar Alves � 15,25 valores.
Rosa Maria Fernandes Silva � 15,25 valores.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias,
contados da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro Marques. 3000116972

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara, de 11 de Setembro de 2003, se procedeu à nomea-
ção para dois lugares de chefe de secção, os candidatos:

José Alberto Ventura de Deus � 15,17 valores;
David Manuel Baptista Rodrigues � 15,13 valores.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias,
contados da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro Marques. 3000116974

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRONCHES

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

2 do corrente mês de Setembro, nomeei o candidato classificado em
primeiro lugar no concurso interno de acesso limitado para um lugar
de técnico superior assessor principal, aberto pela ordem de serviço
n.º 2/2003, de 5 de Junho de 2003:

Dr. João Manuel Cesteiro Casaca � técnico superior assessor
principal.

Mais se torna público que o referido candidato deverá aceitar a
nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

2 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Gil Romão.
1000237424

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

2 do corrente mês de Setembro, nomeei o candidato classificado em
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primeiro lugar no concurso interno de acesso limitado para um lugar
de técnico superior principal, aberto pela ordem de serviço n.º 1/2003,
de 5 de Junho de 2003:

Dr. Carlos Manuel Cascalheira Rodrigues � técnico superior
principal.

Mais se torna público que o referido candidato deverá aceitar a
nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

2 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Gil Romão.
1000237425

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 2 do corrente mês de Setembro, nomeei os candidatos classificados
em primeiro e segundo lugares no concurso interno de acesso limita-
do para provimento de dois lugares de técnico de informática do grau
2, nível 1, aberto pela ordem de serviço n.º 3/2003, de 5 de Junho de
2003:

Martinho Marques Manuelito � técnico de informática, grau 2,
nível 1;

João Manuel Vitorino Pinto � técnico de informática, grau 2,
nível 1.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão aceitar a
nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

2 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Gil Romão.
1000237426

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso DRH n.º 165/2003

De acordo com o disposto nos artigos 20.º, 21.º e 22.º do Decreto-
-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, conjugado com o disposto no ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho do vereador do Serviço Municipal
de Recursos Humanos, de 17 de Julho de 2003, foram nomeados como
assistentes administrativos os diplomados do CEFA Margarida Isabel
Malo Ribeiro, com efeitos a partir de 21 de Julho de 2003 e Gustavo
Rodolfo Reis Lisboa, com efeitos a partir de 28 de Julho de 2003,
datas das respectivas aceitações.

28 de Julho de 2003. � A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos (com delegação de assinatura), Madalena Gonçalves
Ferreira. 3000117215

Aviso DRH n.º 166/2003

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, foi nomeada como desenhadora de construção civil espe-
cialista, a funcionária Maria Adelaide Pereira Barreiros Vasconcelos
Rodrigues, por despacho do vereador de recursos humanos de 24 de
Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos e Modernização Administrativa (com subdelegação de
assinatura), Madalena Ferreira. 3000117219

Aviso DRH n.º 168/2003

Para os devidos efeitos torna-se público que, foi contratado em
regime de contrato administrativo de provimento, por despacho do
vereador dos recursos humanos de 8 de Julho de 2003, como fiscal
municipal, estagiário � João Carlos Fraústo dos Santos com início à
data de 1 de Julho de 2003, para frequência de estágio probatório, na
sequência de concurso externo de ingresso.

Mais se torna público que, o júri do estágio é:

Presidente � vereador dos recursos humanos, Dr. Rui Sousa Dias
Rama da Silva.

1.º vogal efectivo, que substitui o presidente nas suas faltas e
impedimentos � directora do Departamento de Recursos Hu-
manos e Modernização Administrativa, Dr.ª Maria Madalena
Frazão Lourenço Ferreira.

2.º vogal efectivo e orientador de estágio � director do Depar-
tamento de Licenciamento e Promoção Económica, Dr. Hen-
rique Armando Sousa Cruz Velez.

1.º vogal suplente � director do Departamento de Cultura, Dr.
António Manuel Gonçalves Carvalho.

2.º vogal suplente � chefe da Divisão de Gestão Administrativa
de Pessoal, Dr.ª Cláudia Lima Ferreira.

30 de Julho de 2003. � A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos e Modernização Administrativa (com subdelegação de
assinatura), Madalena Ferreira. 3000117223

Aviso DRH n.º 169/2003

Abertura de concurso externo de ingresso para o preen-
chimento de quatro vagas para assistentes de acção
educativa.

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, por despacho do vereador dos recursos
humanos de 12 de Maio de 2003, encontra-se aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República, o concurso referenciado em epígrafe.

a) Vagas a preencher e prazo de validade � quatro vagas e as que
forem necessárias prover no prazo de um ano, a contar da data de
publicação da lista de classificação final.

b) Remuneração base � € 605,14, correspondente ao escalão 1,
índice 195, do grupo de pessoal de apoio educativo, da área funcional
de acção educativa, na categoria de assistente de acção educativa, de
acordo com o previsto no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 515/99,
de 24 de Novembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 54/2003, de
26 de Março, acrescida de subsídio de refeição diário e das demais
regalias e condições sociais vigentes para os funcionários da adminis-
tração local em geral e do município de Cascais em particular.

c) Local de trabalho � Serviços Municipais da Câmara Municipal
de Cascais.

d) Conteúdo funcional genérico � compete, genericamente, ao
assistente de acção educativa, o desenvolvimento do projecto educa-
tivo da escola, assegurar uma estreita colaboração no processo educa-
tivo e de segurança das crianças e jovens, competindo-lhe, nomeada-
mente, desempenhar as seguintes funções:

Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens durante o período de funcionamento da escola, com
vista a assegurar um bom ambiente educativo; participar em
acções que visem o desenvolvimento pessoal e cívico das crian-
ças e jovens e favoreçam um crescimento saudável; exercer
tarefas de apoio à actividade docente de âmbito curricular e de
enriquecimento do currículo; exercer tarefas de enquadramento
e acompanhamento das crianças e jovens, nomeadamente no
âmbito da animação sócio-educativa e de apoio à família;
cooperar como os serviços especializados de apoio educativo;
prestar apoio específico a crianças e jovens portadores de
deficiência; exercer tarefas no domínio de prestação de servi-
ço de acção social escolar; colaborar no despiste de situações
de risco social, internas e externas, que ponham em causa o
bem-estar das crianças e jovens e da escola; cooperar nas acti-
vidades que visem a segurança das crianças e jovens na escola;
prestar apoio e assistência em situação de primeiros socorros;
exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utiliza-
dores da escola; providenciar a conservação e boa utilização das
instalações, bem como do material e equipamento didáctico
necessário ao desenvolvimento do processo educativo; zelar pela
conservação e higiene ambiental dos espaços e das instalações à
sua responsabilidade, numa perspectiva pedagógica e cívica,
conforme Portaria n.º 63/2001, de 30 de Janeiro.

e) Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC) � eliminatória � a avaliação curricu-
lar, reveste carácter eliminatório, e pretende que sejam avali-
adas as aptidões profissionais dos candidatos na área para que
o concurso é aberto, com base na análise do respectivo currí-
culo profissional, sendo obrigatoriamente considerados e pon-
derados os seguintes factores:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional.
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Prova de conhecimentos (PC) � eliminatória � a prova de
conhecimentos, reveste carácter eliminatório e consiste numa
prova escrita, sem consulta, com duração de hora e meia, dela
constando questões relativas a conhecimentos gerais e a co-
nhecimentos específicos:

As questões de conhecimentos gerais visam avaliar de modo
global, os conhecimentos ao nível da escolaridade exi-
gida para os lugares postos a concurso, fazendo apelo,
quer aos conhecimentos adquiridos no âmbito escolar, quer
aos conhecimentos resultantes da vivência do cidadão
comum, bem como para averiguar da sensibilidade para o
desempenho das funções exigidas;

As questões de conhecimentos específicos incidam sobre as
seguintes matérias:

Noções sobre as autarquias locais, órgãos representati-
vos, atribuições e competências;

Regime jurídico da função pública (noções básicas so-
bre férias, faltas, licenças, direitos e deveres dos fun-
cionários e agentes);

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes.

As questões de conhecimentos específicos remetam para a
seguinte documentação:

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (primeira alteração
à Lei n. 169/99, de 18 de Setembro);

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto dis-
ciplinar dos funcionários e agentes);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � a entrevista profis-
sional de selecção tem como objectivo determinar e avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos para o exercício da função, sendo conduzida por forma a
apreciar os seguintes factores:

A � dinamismo;
B � capacidade de expressão e fluências verbais;
C � motivação e interesse;
D � sentido crítico e de responsabilidade.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, resultando da
média aritmética simples das notas obtidas em cada um dos métodos
de selecção, através da seguinte fórmula:

AC + PC + EPS
CF = ������

3

em que:

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

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
prova de conhecimentos, entrevista profissional de selecção, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constarão das actas de reunião do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

f) Composição do júri do concurso:

Presidente � Dr.ª Maria de Lurdes Varela Bettencourt Espadi-
nha, chefe da Divisão de Educação.

1.º vogal efectivo, que substitui o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos � Dr.ª Assunção Soares Reis Martins,
técnica superior de psicologia principal.

2.º vogal efectivo � Maria Helena Martins Fernandes Minhós,
educadora de infância.

1.º vogal suplente � Dr.ª Ana Sofia Lopes Pala Rodrigues, téc-
nica superior de serviço social de 1.ª classe.

2.º vogal suplente � Maria Elvira Jesus Dias Sousa, chefe da
Secção de Processamento Administrativo.

2 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) � ao
presente concurso podem candidatar-se os indivíduos do sexo mascu-
lino e feminino que estejam habilitados com os requisitos gerais de

admissão a concurso constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de No-
vembro, e que sejam detentores, no mínimo, da posse do ensino se-
cundário (12.º ano de escolaridade) ou habilitação equiparada.

3 � Nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, em caso de igualdade de classificação, tem preferência, a
qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, os candidatos
com deficiência enquadrável no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, de
2 de Maio.

4 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos cons-
tantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias, legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando

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

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

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

5 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento acompanhado de curriculum
vitae, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Cascais, a serem
entregues em mão na Secção de Informação e Controle de Processos
ou remetidas pelo correio, registadas com aviso de recepção para Praça
5 de Outubro, 2754-501 Cascais, dos quais devem constar:

5.1 � Os requerimentos de admissão deverão constar obrigatoria-
mente:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número, local e data de
emissão do bilhete de identidade, morada, código postal e
telefone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diário

da República onde se encontra publicitado o aviso de aber-
tura e respectiva categoria a que concorre;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar que possam ser relevantes para a apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal. Estes documentos só serão tidos em consideração se
devidamente comprovados.
No caso de candidatos com deficiência:

f) Grau de incapacidade e tipo de deficiência.

5.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
final do curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número fiscal de contribuinte.

5.3 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso,
a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 4, 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 uma daquelas condições; e aos funcio-
nários ao serviço desta Câmara desde que os documentos constem do
respectivo processo individual de cadastro, devendo, nesse caso, ser
feita menção na candidatura.

5.4 � O disposto no número anterior não impede que seja exigida
aos candidatos, em caso de dúvida sobre a situação que descreveram,
a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.

5.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
5.6 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos

no presente aviso serão excluídas.
6 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão afi-

xadas, para consulta no expositor do Departamento de Recursos
Humanos e Modernização Administrativa, oficiadas aos candidatos e
publicada no Diário da República, 3.ª série, conforme as situações
previstas nos artigos 33.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
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11 de Julho, e os candidatos serão oportunamente notificados da data,
hora e local de realização dos métodos de selecção.

7 de Agosto de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão Adminis-
trativa de Pessoal (em regime de substituição e com subdelegação de
competências), nota de serviço n.º 1/2003, Cláudia Ferreira.

3000117226

Aviso DRH n.º 170/2003

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do vereador dos recursos humanos de 7 de
Agosto de 2003, foi nomeado para ocupar um lugar de técnico supe-
rior de psicologia de 2.ª classe, o funcionário Rui Miguel Narciso
Fernandes Costa, na sequência de concurso externo de ingresso.

12 de Agosto de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão Adminis-
trativa de Pessoal (em regime de substituição e com subdelegação de
competências), nota de serviço n.º 1/2003, Cláudia Ferreira.

3000117231

Aviso DRH n.º 171/2003

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, foi nomeado por despacho do vereador do Serviço Mu-
nicipal de Recursos Humanos de 14 de Agosto de 2003, como enge-
nheiro civil assessor principal, a funcionária Maria da Graça Freitas
Rodrigues Pedroso Cruz, na sequência de concurso interno de acesso
limitado.

14 de Agosto de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão Adminis-
trativa de Pessoal (em regime de substituição e com subdelegação de
competências), nota de serviço n.º 1/2003, Cláudia Ferreira.

3000117232

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico profissional especialista � M/F

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara, de 5 de Setembro de 2003, foi nomeada para pro-
vimento no lugar de técnico profissional especialista, a candidata,
Maria Margarida Abegoaria Dores, primeira e única classificada, no
respectivo concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico-
-profissional especialista, do grupo de pessoal técnico-profissional,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 141,
de 21 de Junho de 2003.

Mais se torna público que a referida candidata deverá tomar posse
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Processo isento de visto do Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 27 de Agos-
to, não são devidos emolumentos.)

9 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Pereira Mourinha. 1000237407

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Requisição

Para os devidos efeitos, se faz público que, na sequência do pedido
de requisição formalizado com base no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi autorizada a requisição do professor
efectivo, Dr. Miguel Teixeira Alves Monteiro, para exercer funções
na Câmara Municipal de Fafe, de 1 de Setembro de 2003 a 31 de
Agosto de 2004, conforme despacho da Secretária de Estado da Ad-
ministração Educativa, datado de 28 de Agosto de 2003. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

8 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000117081

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
3 de Setembro de 2003, e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro, foi deferido o pedido de transferência para o quadro pri-
vativo desta Câmara Municipal da técnica profissional de 2.ª classe
(biblioteca e documentação) do quadro privativo da Câmara Munici-
pal de Alvito, Eulália Parreira Queixinhas Coimbra, para a mesma
categoria, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, com as alterações efectuadas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá o candidato apresentar-se para
aceitar o lugar, no prazo de 20 dias a contar da publicação do respec-
tivo aviso no Diário da República.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 1000237420

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Edital n.º 123

Regulamento de atribuição de bolsas de estudo
a estudantes do ensino superior público

Carlos Vicente Morais Beato, presidente da Câmara Municipal de
Grândola:

Faz público que a assembleia municipal de Grândola, na sua sessão
ordinária de 27 de Junho de 2003, deliberou por unanimidade, apro-
var o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do
Ensino Superior Público.

Não tendo sofrido qualquer alteração o texto do projecto do mes-
mo regulamento publicado no Apêndice n.º 47 ao Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 71, datado de 25 de Março, informa-se que o mesmo
entrará em vigor no dia imediatamente a seguir à publicação deste
edital, e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais públicos
do costume.

8 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000237406

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Concurso interno de acesso geral

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 � Para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, se torna público que por meu despacho de 25 de Ju-
lho de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, conta-
dos a partir do dia seguinte ao da data da publicação do presente avi-
so, concurso interno de acesso geral, com vista ao provimento do
seguinte lugar:

Um lugar � chefe da Secção Contra Ordenações e Execuções
Fiscais � DGA/DAF.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 27 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indicada
e extingue-se com o seu preenchimento.

4 � Remuneração base � a remuneração base corresponde ao esca-
lão 1, índice 330 da categoria posta a concurso, nos termos do anexo II

do Decreto-Lei n.º 412-A/98, e demais legislação complementar.
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5 � Serviço a que se destina � Secção de Contra Ordenações e
Execuções Fiscais da Divisão de Gestão Administrativa do Departa-
mento Administrativo e Financeiro.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se no edifício
dos Paços do Município, sito na Rua de Manuel Neves Nunes de Al-
meida.

7 � Requisitos especiais de admissão � os constantes no artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

8 � Conteúdo funcional � é o constante no Despacho n.º 1/90,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro
de 1990.

9 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes das alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
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.

10 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso,
a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) constantes anteriormen-
te, desde que os candidatos declarem nos respectivos requerimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada uma daquelas condições, e
aos funcionários ao serviço da Câmara, desde que os mesmos cons-
tem do respectivo processo individual de cadastro, devendo, nesse caso,
ser referida na candidatura essa menção.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão dirigido à presidente
da Câmara, podendo ser remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, para Câmara Municipal de Montijo, Rua de Manuel Neves Nunes
de Almeida, ou entregue pessoalmente na mesma morada.

12 � Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
12.1 � Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-

cionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de identi-
dade e arquivo de identificação que o emitiu, número fiscal de contri-
buinte, número de telefone, residência e código postal).

12.2 � Habilitações literárias e situação profissional.
12.3 � Identificação da categoria a que se candidata, com referên-

cia ao número, série e data do Diário da República onde se encontra
publicado o aviso de abertura do concurso.

12.4 � Quaisquer outros elementos que os concorrentes conside-
rem relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

12.5 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae devidamente detalhado, elaborado de acor-
do com o n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, in-
dicando as respectivas classificações de serviço;

b) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato perten-
ce, devidamente autenticada e actualizada, da qual conste a
natureza do vínculo e a antiguidade na função pública, car-
reira e categoria;

c) Certificado de habilitações literárias;
d) Documentos comprovativos de acções de formação profis-

sional, com respectiva duração;
e) Fotocópia do bilhete de identidade.

12.6 � Aos funcionários da Câmara Municipal de Montijo é dis-
pensada a apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos expressos nas alíneas b), c) e d) do n.º 12.5, desde que constem
do respectivo processo individual.

13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção constarão de
prova de conhecimentos gerais (escrita), avaliação curricular e entre-
vista profissional de selecção, sendo atribuído a cada um deles a clas-
sificação de 0 a 20 valores.

14 � A prova de conhecimentos gerais (escrita), de carácter eli-
minatório, terá a duração de duas horas, visa avaliar o nível de co-

nhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis para o exercício
das funções, e versará sobre as seguintes matérias:

Constituição da República Portuguesa � 5.ª revisão;
Código do Procedimento Administrativo � aprovado pelo De-

creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro
(republicação integral a este anexa);

Contra-ordenações � Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 224-A/96, de 26 de Novembro, Lei n.º 91/97, de 22 de Abril;
Decreto-Lei n.º 320-B/2000, Portaria n.º 1178-D/2000, de 15
de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro;

Código penal � Lei n.º 48/95, de 15 de Março, Lei n.º 65/98,
de 2 de Setembro;

Código de processo penal � Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de
Fevereiro, Decreto-Lei n.º 387-E/87, de 29 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 212/89, de 30 de Junho, Decreto-Lei n.º 317/95,
de 28 de Novembro, Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto (com repu-
blicação), e Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro;

Organização e funcionamento dos serviços municipais � Decre-
to-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, alterado pela Lei n.º 44/85,
de 13 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 198/91, de 29 de
Maio, e pela Lei n.º 96/99, de 17 de Julho;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Administração
Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

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

Classificação de serviço na função pública � Decreto Regulamen-
tar n.º 44-B/83, de 1 de Junho, alterado pelo Decreto Regula-
mentar n.º 40/85, de 1 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto Regulamentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro;

Regime de realização de despesas públicas com locação e aquisi-
ção de bens e serviços � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho, e Portaria n.º 949/99, de 28 de Outubro;

Execuções fiscais � Decreto-Lei n.º 199/90, de 19 de Junho,
Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de Fevereiro, e Decreto-Lei
n.º 257/98, de 17 de Agosto;

Código de procedimento e processo tributário � Decreto-Lei
n.º 433/99, de 26 de Outubro.

15 � Prova de avaliação curricular:
15.1 � A classificação da avaliação curricular será obtida através

da seguinte fórmula:

(3 × HAB) + (1 × FP) + (3 × EP) + (3 × CS)
AC = ������������������

10

onde:

AC = avaliação curricular;
HAB = habilitação académica base;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

15.2 � As regras a observar na valorização dos factores consti-
tuintes da fórmula destinada à obtenção da classificação da avaliação
curricular, são as seguintes:

a) Habilitação académica de base:

Habilitação mínima exigida � 17 valores;
11.º ano de escolaridade � 18 valores;
12.º ano de escolaridade � 19 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores.

b) Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso da seguinte forma:

Cursos ou acções de formação com interesse para a área
funcional:

Sem cursos ou acções de formação com interesse para
a área funcional � 10 valores;

Com duração até 7 horas � 12 valores;
Com duração até 35 horas � 14 valores;
Com duração até 70 horas � 16 valores;
Com duração até 120 horas � 18 valores;
Com duração superior a 120 horas � 20 valores.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 226 � 30 de Setembro de 2003 20 881

c) A ponderação da experiência profissional visa avaliar o de-
sempenho de funções por parte dos candidatos, terá a se-
guinte fórmula e será efectuada da seguinte maneira:

A + B
EP = ���

2

em que:

EP = experiência profissional;
A = tempo de serviço na actual categoria;
B = tempo de serviço na carreira.

sendo A:

10 anos � 20 valores;
8 a 9 anos � 18 valores;
3 a 7 anos � 16 valores;
menos de 3 anos � 14 valores.

sendo B:

12 ou mais anos � 20 valores;
10 a 11 anos � 18 valores;
6 a 9 anos � 16 valores;
3 a 5 anos � 14 valores.

d) A avaliação da classificação de serviço (CS) será efectuada
da seguinte forma:

Classificação de serviço referente à média do valor quan-
titativo atribuído aos três últimos anos, multiplicada por
dois.

16 � Entrevista profissional de selecção:
16.1 � A entrevista profissional de selecção (EPS), visará ava-

liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, cujos critérios de
apreciação e ponderação serão os seguintes:

a) Motivação profissional;
b) Conhecimento das funções;
c) Capacidade de iniciativa;
d) Responsabilidade.

16.2 � Nesta prova serão atribuídas aos candidatos menções qua-
litativas com a seguinte pontuação:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 pontos;
c) Favorável � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 pontos.

17 � A classificação final e o ordenamento dos concorrentes se-
rão efectuados pela média aritmética ponderada das classificações dos
diversos métodos de selecção, numa escala de 0 a 20 valores, por
aplicação da seguinte fórmula:

(1 × PCG) + (1 × AC) + (1 × EPS)
CF = �������������

3

em que:

CF = classificação final;
PCG = prova escrita de conhecimentos gerais;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção

18 � Ficarão excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores:

19 � A falta de comparência dos candidatos à prova de conheci-
mentos gerais determina a sua exclusão.

20 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

21 � Os candidatos admitidos, serão notificados do dia, hora e local
da realização das provas de avaliação referidas nos n.os 14 e 16 do
presente aviso, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 34.º e ar-
tigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

22 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos previstos nos artigos 33.º, 34.º,
38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99.

23 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. João Pedro Grothausen Narciso Martins Car-
reira, director do Departamento de Gestão de Recursos Huma-
nos.

Vogais efectivos � Dr.ª Susana da Purificação Ribeiro Vinhas
Rodrigues, chefe da Divisão de Gestão Administrativa do De-
partamento Administrativo e Financeiro (em regime de subs-
tituição), e Maria Alice Silva Severino, chefe de repartição do
Departamento de Gestão de Recursos Humanos.

Vogais suplentes � Joana Maria Poeiras Casas Novas Marques,
chefe de repartição da Divisão de Gestão Financeira, e Júlia
Maria Pereira Pialgata Silva Santana, chefe da Secção de Con-
tabilidade da Divisão de Gestão Financeira.

23.1 � O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

23.2 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre as situações que descreveram, a apresen-
tação de documentos comprovativos das suas declarações.

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

25 � Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, apli-
cam-se as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99.

19 de Agosto de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 1000235723

Aviso

Renovação de regime de substituição

Nos termos do n.º 2.19 do despacho de delegação de competências
de 5 de Dezembro de 2002 faço público que, por despacho da presi-
dente da Câmara de 8 de Agosto de 2003, no uso da competência que
lhe é conferida pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
conjugado com o n.º 5 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, foi renovado o regime de substituição como chefe da Sec-
ção Administrativa de Processos da Divisão de Gestão Administrati-
va do Departamento de Administração Urbanística de Isabel Maria
Silva Gameiro Ribeiro, por estar a decorrer o procedimento de con-
curso para provimento definitivo no referido cargo (concurso aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 137, de 16
de Junho de 2003).

A referida renovação do regime de substituição produz efeitos a
partir de 2 de Julho de 2003 e será válido até à data da aceitação de
nomeação do candidato aprovado no concurso. (Processo isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Setembro de 2003. � O Director do Departamento de Ges-
tão de Recursos Humanos (conforme n.º 2.19 do Despacho Deleg. de
5 de Dezembro de 2002), João Pedro Martins Carreira.

1000237404

Aviso

Pedido de exoneração

Para os devidos efeitos se torna público que foi deferido o pedido
de exoneração de funções apresentado pelo fiscal municipal de 2.ª
classe desta autarquia, Bruno Emanuel Samorenho de Azevedo Gança.

O pedido de exoneração de funções teve efeitos a partir de 18 de
Setembro do corrente ano.

10 de Setembro de 2003. � O Director do Departamento de Ges-
tão de Recursos Humanos (conforme n.º 2.19 do Despacho Deleg. de
5 de Dezembro de 2002), João Pedro Martins Carreira.

1000237405

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 25
de Agosto de 2003, e a pedido de Patrícia Isabel Pereira Anjos, foi
autorizada a suspensão do exercício das funções de secretária, com
efeitos a partir de 1 de Setembro do corrente ano.

28 de Agosto de 2003. � Por delegação da Presidente da Câmara,
o Vereador, Alberto Reis Bettencourt Leça. 1000237393
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DO SOL

Aviso

Pelo despacho n.º 59/2003, de 10 de Setembro, do presidente da
Câmara Municipal de Ponta do Sol, foi nomeado definitivamente o
funcionário José Carlos Varela, para a categoria de técnico superior
de 1.ª classe da carreira técnica superior, do grupo de pessoal técnico
superior, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponta do Sol.

Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do
Tribunal de Contas.

11 de Setembro de 2003. � O Vereador em exercício da Presidên-
cia, Manuel Rafael Pita Inácio. 1000237389

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Nomeação

José Fernando da Mata Cáceres, presidente da Câmara Municipal de
Portalegre:

Torna público que, por despacho de 8 de Agosto de 2003, do vice-
-presidente, e no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a)0 do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeou nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, para o lugar de encarregado do cemitério, do
grupo de pessoal auxiliar, João Manuel Reia Roque.

Mais se torna público que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

25 de Agosto de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Biscainho. 1000236368

Aviso

Para os devidos efeitos, e de acordo com o despacho do signatário,
de 18 de Agosto de 2003, torna-se público que se procedeu à anula-
ção do concurso externo de ingresso para a constituição de reserva de
recrutamento tendo em vista a admissão de um estagiário da catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe, da carreira de engenheiro elec-
tromecânico, do grupo de pessoal técnico superior, publicado o aviso
de abertura no Diário da República, 3.ª série, n.º 105, de 7 de Maio
de 2003, em virtude de se verificar uma preterição do formalismo
legal a que o procedimento se encontrava obrigado nos termos do
consagrado no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, em conjuga-
ção com o Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, 404-A/98, de 18
de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, designadamente des-
conformidade entre o n.º 1 e o n.º 8 do respectivo anúncio.

27 de Agosto de 2003. � O Presidente da Câmara (Assinatura ile-
gível.) 1000236367

Aviso

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara, de
26 de Agosto de 2003, foi nomeada, em regime de comissão de ser-
viço por um ano, nos termos do n.º 9 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, a Dr.ª Maria José Coimbra Amaro
da Silva, para chefe de Divisão do Desporto, Juventude e Tempos
Livres, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2003.

28 de Agosto de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara (Assina-
tura ilegível.) 1000236369

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 5 de Setembro de 2003, prorroguei o regime de substitui-
ção, pelo período de seis meses, nos termos previstos nos n.os 3 e 4
do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no cargo

de director do Departamento de Obras e Serviços Gerais, o arquitecto
do quadro desta Câmara Municipal, João Paulo da Silva Nunes.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço,
produzindo efeitos a partir de 10 de Setembro de 2003, e está isenta
do visto prévio do Tribunal de Contas.

8 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000237395

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 4 de Setembro de 2003, prorroguei o regime de substitui-
ção, pelo período de seis meses, nos termos previstos nos n.os 3 e 4
do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no cargo
de chefe de Divisão da Rede Viária, ao engenheiro civil de 1.ª classe
desta Câmara Municipal, João Pedro Guerreiro S. Costa.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço,
produzindo efeitos a partir de 1 de Outubro de 2003, e está isenta do
visto prévio do Tribunal de Contas.

8 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000237396

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 9 de Setembro de 2003, e após concordância da Câmara
Municipal de Beja, deferi o pedido de transferência da assistente ad-
ministrativa principal, Sandra Isabel Jorge Sousa Miguel, para idênti-
co lugar do quadro desta Câmara Municipal, nos termos do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

A referida transferência tem efeitos a partir de 1 de Outubro de
2003, data em que a funcionária se deverá apresentar a fim de para
tomar posse. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

10 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000237390

Aviso

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara, datado de 8 de Setembro de 2003, a licenciada
Dora Maria Magalhães Gomes Pereira, foi promovida a técnica de
biblioteca e documentação principal, escalão 1, com efeitos a 1 de
Agosto de 2003, na sequência de contagem de tempo que lhe foi efec-
tuada para efeito de direito à carreira, ao abrigo do disposto no n.º 4
do artigo 32.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e ar-
tigo 19.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

10 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000237391

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 8 de Setembro de 2003, nomeei, em regime de substituição,
pelo prazo de um ano, nos termos dos n.os 8 e 9 do artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, chefe de Divisão de Acção
Cultural, a técnica superior de bibliotecas e documentação principal
Dora Maria Magalhães Gomes Pereira.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço,
produzindo efeitos a partir de 80 de Setembro de 2003.

Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

10 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000237392

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 8 de Setembro de 2003, foram retomadas no dia 8 de Se-
tembro de 2003, as funções de chefe da Divisão de Bibliotecas e
Documentação (actual designação da Divisão de Educação Cultura e
Desporto), exercidas em comissão de serviço pelo licenciado João José
Belchior Guerreiro Ventura, as quais foram suspensas a 1 de Janeiro
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de 1998, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 323/89, de 26 de Setembro.

10 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000237394

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 9 de Setembro de 2003, no uso das competências que me
são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se procedeu à reclassificação profis-
sional do seguinte funcionário:

Luís Filipe Rocha Monteiro, fiscal municipal de 1.ª classe, posi-
cionado no escalão 2, índice 223, nomeado técnico superior
de turismo de 3.ª classe, escalão 1, índice 400, de acordo com
o disposto nas alíneas d) e e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, tendo sido dispensado o re-
quisito previsto na alínea b) do número do artigo 5.º do mes-
mo diploma legal.

O interessado deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias após a
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento do visto
prévio do Tribunal de Contas.

10 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000237397

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 16
de Maio de 2003 mantém-se as comissões de serviço de:

Carla Sandra Ferreira da Fonseca (n.º 5395), técnico superior de
relações internacionais principal no cargo de chefe de Divisão
Municipal de Relações Internacionais;

João Paulo Correia da Cunha (n.º 5181), técnico superior de
relações públicas de 1.ª classe no cargo de chefe de Divisão
Municipal de Protocolo e Relações Públicas;

Maria Fernanda Miranda Ferreira (n.º 5112), técnico superior
economista de 1.ª classe no cargo de chefe de Divisão Muni-
cipal de Tesouraria;

Cláudia Cristina Pimenta Carneiro (n.º 5688), técnico superior
na área de organização e gestão de 1.ª classe no cargo de che-
fe de Divisão Municipal de Receita;

Maria de Fátima Queiroz Monterroso Cabral (n.º 4961), técnico
superior consultor jurídico principal no cargo de chefe de Di-
visão Municipal de Remunerações e Cadastro;

Pedro Machado de Castro Monteiro (n.º 3669), técnico superior
no cargo de chefe de Divisão Municipal de Formação e Reor-
ganização;

Elisa Maria Oliveira da Silva Marcos (n.º 4260), técnico supe-
rior consultor jurídico assessor principal no cargo de chefe de
Divisão Municipal Social;

Alberto Jacinto Dias Pereira (n.º 6377), engenheiro civil asses-
sor no cargo de chefe de Divisão Municipal de Reabilitação
Urbana;

Maria Helena de Paiva Gil Braga (n.º 4081), bibliotecário arqui-
vista assessor no cargo de chefe de Divisão Municipal de Ar-
quivo Histórico;

Maria João Lopes Calheiros de Carvalho (n.º 5344), bibliotecá-
rio arquivista principal no cargo de chefe de Divisão Munici-
pal de Arquivo Geral;

Maria Isabel de Noronha e Azeredo Pinto Osório (n.º 4236),
arqueólogo assessor no cargo de chefe de Divisão Municipal
de Património Cultural;

Manuel Neves Alves Ribeiro (n.º 1638), engenheiro civil asses-
sor principal no cargo de chefe de Divisão Municipal de Obras
na Via Pública;

Leandro José Carreira Cardoso (n.º 2478), engenheiro agrónomo
assessor principal no cargo de chefe de Divisão Municipal de
Jardins;

Valdemar Pereira Ferreira (n.º 3389), engenheiro técnico agrá-
rio especialista principal no cargo de chefe de Divisão Muni-
cipal de Higiene Pública;

Maria Goreti Ferreira da Silva Mota (n.º 6447), técnico superior
no cargo de chefe de Divisão Municipal de Limpeza Urbana;

Vítor Manuel Cepeda Aires (n.º 901), médico veterinário asses-
sor principal no cargo de chefe de Divisão Municipal de Fei-
ras e Mercados;

Susana Sofia Carvalho de Sousa (n.º 5685), técnico superior con-
sultor jurídico de 1.ª classe no cargo de chefe de Divisão
Municipal de Contencioso Tributário e Execuções Fiscais;

Maria da Conceição Pestana Silva Pinto Gouvêa Rego Costa
(n.º 3543), especialista de informática de grau 2, nível 2 no
cargo de director de Departamento Municipal de Aplicações;

Jorge Heng U de Carvalho (n.º 4365), engenheiro civil assessor
no cargo de director de Departamento Municipal de Trânsito
e Intervenção na Via Pública;

Ângelo Alberto Teles da Rocha (n.º 1665), técnico superior psi-
cólogo assessor principal no cargo de director de Departamento
Municipal de Administração de Pessoal;

Manuel Luís Campos Sousa Real (n.º 284), bibliotecário arqui-
vista assessor principal no cargo de director de Departamento
Municipal de Arquivos;

Maria João Gagean de Vasconcelos (n.º 3927), técnico superior
no cargo de director de Departamento Municipal de Museus e
Património Cultural;

António José Durão da Costa Pereira (n.º 2598), engenheiro civil
assessor principal no cargo de director de Departamento Mu-
nicipal de Arruamentos;

André da Fonseca e Silva (n.º 6938), inspector de finanças prin-
cipal no cargo de director de Departamento Municipal do
Gabinete de Auditoria e Controlo Interno;

António Abel de Melo Nunes (n.º 1528), engenheiro civil asses-
sor principal no cargo de director municipal da via pública.

Por despacho do presidente de 16 de Maio de 2003 foi nomeado:

Paula Cristina Machado Cardona (n.º 6218), técnico superior no
cargo de adjunto do vereador.

Por despacho do presidente de 16 de Maio de 2003 mantém-se as
comissões de serviço de:

Luís Manuel Baptista Nobre (n.º 4320), no cargo de comandante;
José Fernando Aidos Rocha (n.º 5065), no cargo de segundo

comandante;
Vítor Martins Primo (n.º 7006), no cargo de adjunto técnico.

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 20
de Maio de 2003 foram nomeados em comissão de serviço por um
ano:

Georgina Maria Pereira Ferreira Bordonhos (n.º 4848), técnico
superior de turismo principal no cargo de chefe de Divisão
Municipal de Turismo;

Fernando Joaquim Martins, técnico superior no cargo de chefe
de Divisão Municipal de Contabilidade e Controlo Orçamen-
tal;

Raquel Sofia Guimarães de Matos Maia (n.º 6215), técnico supe-
rior consultor jurídico de 1.ª classe no cargo de chefe de Divi-
são Municipal de Cadastro e Gestão do Património;

Maria do Rosário Silva Fernandes (n.º 7212), técnico superior
de 1.ª classe no cargo de chefe de Divisão Municipal de Com-
pras;

Cristina Maria Alves Douteiro (n.º 7211), técnico superior de
1.ª classe no cargo de chefe de Divisão Municipal de Recruta-
mento e Selecção;

António Júlio Cardoso e Moura (n.º 3443), arquitecto assessor
no cargo de chefe de Divisão Municipal do Gabinete de Pro-
jectos;

Maria Alexandra Martins Pinheiro de Magalhães Pereira Rodri-
gues (n.º 4658), técnico superior geógrafo assessor no cargo
de chefe de Divisão Municipal de Cartografia e Cadastro;

Maria Margarida da Silva Mesquita Guimarães (n.º 3366), enge-
nheiro civil assessor no cargo de chefe de Divisão Municipal
de Conservação do Centro Histórico;

Júlio Manuel Rodrigues da Costa (n.º 6134), bibliotecário de 1.ª
classe no cargo de chefe de Divisão Municipal de Colecções e
Desenvolvimento;

Maria João Rodrigues Quadrado Sampaio (n.º 5700), bibliotecá-
rio assessor no cargo de chefe de Divisão Municipal da Rede
de Leitura;

Jorge Manuel do Vale Ferreira da Costa (n.º 3872), bibliotecário
principal no cargo de chefe de Divisão Municipal de Acesso e
Extensão Cultural;
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Laura Mónica Bessa Oliveira Luís Baldaque Lobo (n.º 223), con-
servador (museus) assessor principal no cargo de chefe de
Divisão Municipal de Museus;

Ana Paula de Azevedo Pereira Soares de Carvalho (n.º 4984),
engenheiro civil de 2.ª classe no cargo de chefe de Divisão
Municipal de Projectos e Fiscalização;

Francisco José Campos Sendas (n.º 3522), engenheiro técnico
civil especialista principal no cargo de chefe de Divisão Mu-
nicipal dos Parques Metropolitanos;

Delfim Manuel Sousa Cruz (n.º 7185), engenheiro no cargo de
director de Departamento Municipal de Serviços Urbanos;

Maria Manuela da Costa Cardoso Gomes (n.º 4102), técnico su-
perior consultor jurídico assessor no cargo de director de De-
partamento Municipal Jurídico e de Contencioso;

Maria Alzira de Carvalho Ferreira Pinto Costa Araújo (n.º 7106),
docente no cargo de director de Departamento Municipal de
Educação e Juventude;

Olga Emília Guimarães de Matos Maia Ferraz (n.º 4216), téc-
nico superior consultor jurídico assessor no cargo de director
de Departamento Municipal do Gabinete do Munícipe;

Maria de Lurdes Coelho Carreira Amaro (n.º 7148), arquitecto
no cargo de director de Departamento Municipal de Planea-
mento Urbanístico;

José Eugénio de Barros Duarte (n.º 7136), engenheiro no cargo
de director de Departamento Municipal de Licenciamento,
Salubridade e Fiscalização;

António de Rezende Bruno (n.º 1378), engenheiro electrotéc-
nico assessor principal no cargo de director de Departamento
Municipal de Reabilitação e de Conservação do Centro Histó-
rico;

Isabel Maria Coelho dos Santos (n.º 6110), técnico superior no
cargo de director de Departamento Municipal de Bibliotecas;

Fernando Geraldo Dias de Almeida (n.º 5271), engenheiro sani-
tarista principal no cargo de director de Departamento Muni-
cipal de Espaços Verdes e Higiene Pública.

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 20
de Maio de 2003 foram nomeados em regime de substituição:

Maria Filomena Filinto Gonçalves Marques (n.º 281), técnico
superior consultor jurídico principal no cargo de chefe de Di-
visão Municipal de Secretariado e Apoio Administrativo;

Luís dos Santos Gonçalves Bento (n.º 4519), engenheiro civil
principal no cargo de chefe de Divisão Municipal de Inter-
venção na Via Pública;

Carlos Vieira Gonçalves Pereira (n.º 4304), engenheiro civil prin-
cipal no cargo de chefe de Divisão Municipal de Trânsito.

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 26
de Maio de 2003 foi nomeado em regime de substituição:

Isabel Maria Coelho dos Santos (n.º 6110), técnico superior no
cargo de director de Departamento Municipal de Bibliotecas.

Por despacho do presidente de 17 de Junho de 2003 foi nomeado:

Francisco José Campos Sendas (n.º 3522), engenheiro técnico
civil especialista principal no cargo de adjunto do vereador.

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 7
de Julho de 2003 foram nomeados em comissão de serviço por um
ano:

Maria Ana Granjo Lopes Pacheco (n.º 7215), docente no cargo
de director de Departamento Municipal de Finanças;

Aníbal António Caldas Lousa (n.º 7214), arquitecto principal no
cargo de chefe de Divisão Municipal de Gestão Urbanística.

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 7
de Julho de 2003 foram nomeados em regime de substituição:

Paulo Manuel Teixeira Tavares (n.º 5556), engenheiro agrónomo
principal no cargo de chefe de Divisão Municipal dos Parques
Metropolitanos;

Aníbal António Caldas Lousa (n.º 7214), arquitecto principal no
cargo de chefe de Divisão Municipal de Gestão Urbanística.

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 18
de Agosto de 2003 foi nomeado por um ano:

António Carlos de Oliveira Coelho (n.º 4141), arquitecto de 2.ª
classe no cargo de chefe de Divisão Municipal de Estudos e
Planeamento Urbanístico.

Por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos de 3
de Setembro de 2003 foi nomeado em regime de substituição:

Maria Sofia Huet Bacelar Sá Alves de Oliveira (n.º 7258), téc-
nico superior sociólogo de 1.ª classe no cargo de chefe de
Divisão Municipal de Gestão de Activos.

(Não são devidos emolumentos � isento de visto do Tri-
bunal de Contas.)

12 de Setembro de 2003. � O Director de Departamento Munici-
pal de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 3000117011

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
1 de Setembro de 2003, foi nomeado chefe de Divisão de Obras e
Urbanismo em regime de substituição, pelo prazo de seis meses, o
técnico superior de 1.ª classe, José Roberto da Silva Fernandes.

12 de Setembro de 2003. � O Vereador do Pelouro, José Abel da
Encarnação Ornelas Almada. 1000237388

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 91 DRH/SR-2003

Concurso externo de ingresso para provimento
de 18 lugares de assistente acção educativa

Concurso n.º 5/2003

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 10 de Setembro de 2003, e na se-
quência de concurso externo de ingresso aberto através do aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 54, de 5 de Março de
2003, foram classificadas as seguintes candidatas:

Aura dos Santos Costa Pereira, Raquel Maria Rodrigues Tomé,
Claudia Alexandra Pinheiro Caldeira Rodrigues, Sofia Maria
Nogueira Vilaça Cardoso, Fernanda Isabel Calado Vaz Noguei-
ra, Edna Joana Quaresma Martins, Helena Isabel Ramos En-
tradas Fontes, Fernanda Maria Pedras Carvalho Dias, Dora
Fernandes Silva, Vanda Cristina Fonseca Madeira Ferreira,
Telma Patrícia Leandro Mendes, Ana Cristina Sobral dos Reis
Joaquim, Helena Maria da Cruz Correia Pereira Costa,  Noémia
Dineia Lança Nascimento da Silva Rodrigues, Graciosa Emilia
Russo da Quinta Branca, Sandra Marisa da Silva Santos Barra-
das.

Foi celebrado com urgente conveniência de serviço, contrato ad-
ministrativo de provimento, produzindo efeitos a 11 de Setembro de
2003, pelo período de um ano, na categoria de assistente de acção
educativa, escalão 1, índice 195, nos termos do preceituado na alínea c)
do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

17 de Setembro de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000117171

Aviso n.º 92 DRH/SR-2003

Concurso externo de ingresso para provimento
de quatro lugares de serralheiro civil

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, torna-se público que, pelo meu despacho datado de 7 de Agosto
de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso, para preenchimento de quatro
vagas na categoria de serralheiro civil � Ref.ª 13/2003.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � O conteúdo funcional � é o definido no Despacho da SEA-
LOT n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 29 de
Abril.
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4 � Local, condições de trabalho e vencimento:
4.1 � O local de trabalho situa-se na área do município do Seixal.
4.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local.

4.3 � De acordo com o mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, o vencimento corresponderá ao escalão 1,
índice 139 do grupo de pessoal operário qualificado, da carreira e
categoria de serralheiro civil, actualmente com o valor ilíquido de
€ 431,36.

5 � Requisitos de admissão:
5.1 � Requisitos gerais são os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

exigidas para o desempenho do cargo;
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.

5.2 � Requisitos especiais � possuir os requisitos definidos no n.º 2
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (es-
colaridade obrigatória).

6 � Métodos de selecção � no presente concurso serão utilizados
os seguintes métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC), visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional, sendo ponde-
rado e considerado os factores constantes do n.º 2 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A classificação dos
candidatos será atribuída com base numa escala de 0 a 20 va-
lores, sendo eliminados os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 9,50 valores.

Prova oral de conhecimentos específicos de natureza prática/
teórica (PC), execução de uma tarefa com a duração máxima
de 30 minutos e orientada para o seguinte programa:

Execução de um aro em cantoneira com recursos, dos equi-
pamentos existentes;

Identificação de elementos constituintes do motor de uma
bomba;

Montagem, desmontagem de uma bomba e identificação das
peças;

Identificação de ferramentas e respectiva utilização;
Regime de férias, faltas e licenças;
Estatuto disciplinar.

Bibliografia:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as seguintes
alterações:

Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

Consideram-se excluídos os candidatos que na prova escrita de
conhecimentos obtenham uma classificação inferior a 9,50.

Exame médico de selecção.

7 � A classificação final (CF), resultará da média dos resultados
obtidos na aplicação dos métodos de selecção, expressa pela seguinte
forma:

AC + PC
CF = ����

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos.

8 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis
de avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente concurso
bem como os sistemas de classificação final e fórmulas classificativas
constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

9 � A composição do júri do concurso será a seguinte:

Presidente � Jorge Eduardo Bico Moura Didelet, director de
departamento.

1.º vogal efectivo � Maria Ercília Botelho Palma, directora de
departamento.

2.º vogal efectivo � Humberto dos Santos Lemos Costa, enge-
nheiro assessor principal.

1.º vogal suplente � Maria Manuela Ramos Costa Abrulhosa,
chefe de divisão.

2.º vogal suplente � Ana Isabel Lapa Caeiro Lino, engenheira
técnica 2.ª classe.

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

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao vereador do Pelouro
dos Recursos Humanos, Finanças e Modernização Administrativa da
Câmara Municipal do Seixal, entregues pessoalmente na Divisão de
Recursos Humanos ou remetidos por correio com aviso de recepção
para a Câmara Municipal do Seixal, Divisão de Recursos Humanos,
Rua de Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Seixal, nele devendo constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço de identificação que o emitiu, número fiscal de contri-
buinte, residência, código postal e telefone);

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

referência do concurso, data e publicação do presente aviso
no Diário da República.

11 � É dispensada, inicialmente, aos candidatos a apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos gerais para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do
n.º 5.1 do presente aviso, desde que os candidatos declarem, nos res-
pectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos.

12 � Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3
de Fevereiro, os candidatos com deficiência deverão declarar, sob
compromisso de honra, no requerimento de admissão, o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência.

13 � Documentação � os requerimentos de admissão deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do documento comprovando a posse das habilita-
ções literárias;

b) Curriculum vitae, devidamente datado, assinado e documen-
tado, nomeadamente, fotocópia dos documentos comprovati-
vos da frequência das acções de formação;

c) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).

14 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, na Divisão de Recursos
Humanos da Câmara Municipal do Seixal, Rua de Cândido dos Reis,
92, 2840-503 Seixal, ou enviadas por ofício registado aos candidatos,
conforme o preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
ou publicadas no Diário da República, 3.ª série.

14 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos previstos

no presente aviso serão excluídas.
17 � Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,

de 3 de Fevereiro, a quota de emprego a preencher por pessoas com
deficiência será de um lugar.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

10 de Setembro de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000117172
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Aviso n.º 93 DRH/SR-2003

Concurso externo de ingresso para provimento
de 49 vagas assistente administrativo

Concurso n.º 51/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 17 de Setembro de 2003, e na se-
quência de concurso externo de ingresso aberto através do aviso pu-
blicado no Diário da República, n.º 61, de 13 de Março de 2002,
foram nomeados provisoriamente, nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria
de assistente administrativo, escalão 1, índice 195, os seguintes can-
didatos:

Ana Cristina Cardoso Silveiro, Ana Cristina Guedes dos Reis, Carla
Dina da Cunha Caramujo, Susana Isabel Pires Gonçalves, San-
dra Maria dos Santos Dias, Aurélia Marisa Viveiros Coelho
Brandão, Sara Rodrigues Landeiro da Silva, Carmen Cristina
Maria Ricardo, Ana Maria Soares Raposo, Vítor Emanuel
Gomes Condessa, Ana Cristina Sobral Rosa Mata, Belisa Ale-
xandra Timóteo Vilelas Catarino, Anabela Maria Cunha Fer-
nandes de Abreu, Silvia Maria Fernandes da Cruz, Isabel Cris-
tina Silva Santos, Sandra Maria Baptista Bernardino, Ana Sofia
Luís dos Santos Vieira, Liliana Mónica Matos Pereira, Vanda
Eduarda Matos de Oliveira, Ana Paula Coelho Ribeiro de Sousa,
Ana Isabel da Silva Rodrigues Inocêncio, Paulo Alexandre
Coelho Fradinho, Paula Alexandra Rodrigues Gonçalves, Pe-
dro Miguel Cracel da Silva, Edgar Pedro Caldeira Correia,
António João Bagulho Conceição Silva, Maria Manuela Mon-
teiro Garcia Leitão, Ana Sofia Calretas de Figueiredo Fino
Ramos, Carla Sandra Silva Barroso, Alda Maria Fernandes
Ramos Leite Filipe, Susana Isabel Alves Chanoca, Laura Ma-
ria Bonança Ribeiros, Fernanda Ferreira Marques Gameira,
Sandra Custódia Silva Cavaco Moreira, Sonia Alexandra de
Azevedo Vieira, José Casimiro Lapão Brinquete, Lídia Anjos
Raposo Rodrigues, Ana Paula Pereira Rodrigues, Maria Cris-
tina Silva Belchior, Paula Cristina Ferreira da Silva Rosado,
Anabela Gonçalves Carvalho Veríssimo, Carla Cristina Cardoso
Alves, Ana Paula Fernandes Correia Delgado, Vítor Manuel
Morgado Marques.

O candidato Francisco Emanuel Monteiro Rosário, foi nomeado
em comissão de serviço, nos termos da alínea c), n.º 1 do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias, contados
a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Setembro de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000117173

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho de
19 de Agosto de 2003, foi nomeado a título provisório, o candidato
abaixo designado na sequência do concurso externo de ingresso, para
provimento de um lugar de coveiro, do grupo de pessoal auxiliar, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 54, de 5 de
Março de 2003:

Domingos José dos Santos Furão Sargento.

O candidato deverá tomar posse, no prazo de 20 dias úteis, após a
publicação do presente aviso no Diário da República. [Isento de vis-
to do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 114.º,
n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

1 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Rocha Silva. 1000237398

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de pedreiro principal, do grupo de pessoal operá-
rio qualificado.

1 � Faz-se público que por meu despacho de 25 de Agosto de 2003
e para os efeitos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar do dia imediato ao da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso interno de acesso geral para provimento do
seguinte lugar:

Um lugar de pedreiro principal, do grupo de pessoal operário
qualificado, para a Divisão de Obras Municipais.

Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a vaga posta
a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 442/91,
de 15 de Novembro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 427/89, de 7 de Dezembro, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

3 � Remunerações e condições de trabalho � escalão e índice re-
muneratório a atribuir, nos termos da legislação aplicável, sendo as
condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes
para os funcionários da Administração Pública.

4 � Conteúdo funcional � o  constante no Despacho da SEALOT
n.º 1/60, do Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro
de 1990.

5 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se os indivíduos
que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

b) Especiais � o recrutamento para a categoria de pedreiro
principal, faz-se de entre pedreiros operários com, pelo
menos, seis anos na categoria e classificação de serviço não
inferior a Bom, conforme consta no n.º 2 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho.

7 � Formalização de candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Serpa, podendo
ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, até ao termo do prazo, para Câmara Municipal de Serpa,
Praça da República, 7830-389 Serpa, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, nacionalidade,
data de nascimento, número e data do bilhete de identidade
e serviço que o emitiu, número fiscal de contribuinte, resi-
dência, código postal e telefone, se o houver);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Categoria, tempo de serviço na mesma, antiguidade na car-

reira e na função pública, a entidade onde presta serviço e
classificação de serviço na categoria dos últimos seis anos,
classificados de Bom;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam para
melhor apreciação do seu mérito ou constituam motivo de
preferência legal;

d) Referência ao lugar a que concorre, identificando o número
e a data do Diário da República onde vem publicado o aviso.

7.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais de admissão desde que o candidato declare,
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra
relativamente às alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.3 � Os funcionários pertencentes ao quadro privativo da Câma-
ra Municipal de Serpa são dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso,
desde que os mesmos constem do respectivo processo individual.
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7.4 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade, fotocópia do número
fiscal de contribuinte, documento comprovativo das habili-
tações literárias;

b) Declaração autenticada, emitida pelo serviço de origem, da
qual conste, de forma inequívoca, a existência de vínculo a
qualquer das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, a categoria que detém e a respectiva
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

c) Documentação comprovativa das classificações de serviço
obtidas e reportadas aos anos relevantes para efeitos de pro-
moção;

d) Com vista à classificação da avaliação curricular, os seguin-
tes documentos se possuídos:

Certificados autênticos ou autenticados, comprovativos da
participação em acções, cursos de formação, com indi-
cação dos temas abordados, as entidades promotoras e
respectiva duração.

e) Curriculum vitae devidamente assinado e datado.

8 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei geral. As
candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no presente
aviso serão excluídas.

9 � Métodos de selecção � será utilizado o seguinte método de
selecção:

Avaliação curricular.

9.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema da classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa constam de actas de reuniões do júri, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9.2 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res e a estabelecer nos termos dos artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, será conforme consta da acta a que alude
no ponto anterior e resultará da média aritmética simples das classi-
ficações parcelares obtidas em cada um dos factores, que compõem a
avaliação curricular, considerando-se excluídos os candidatos que na
classificação final obtenham classificação inferior a 10 valores, con-
siderando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferio-
res a 9,5 valores.

10 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes elementos:

Presidente � José Machado Moreira Rita, vereador desta Câmara
Municipal.

Vogais efectivos � engenheiro Carlos Manuel Cardoso Ferreira,
chefe da Divisão de Obras Municipais, vogal substituto do
presidente; e Dr.ª Norine da Cruz Brito, chefe da Divisão de
Recursos Humanos e Modernização Administrativa.

Vogais suplentes � vereador professor Francisco Manuel Romeiro
Jorge; e Joaquim Soares Romeiro, pedreiro principal.

11 � A lista de candidatos e a lista de classificação final dos con-
correntes serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior a 100, se o número for
inferior a 100, serão as referidas listas afixadas nos Paços do Muni-
cípio de Serpa e os candidatos notificados através de ofício registado.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

8 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Rocha Silva. 1000237399

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 25 de Agosto de 2003, e na sequência de procedimento
interno de selecção, mudou para o nível II da categoria de técnica de
informática do grau I, Sandra Isabel da Silva Cardoso Rosado, a qual
obteve a classificação de 17,550 valores.

25 de Agosto de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Bettencourt Machado Carrilho. 1000237427

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Edital n.º 139/2003

Projecto de arquitectura de operação de loteamento

Dr. Jacinto António Franco Leandro, presidente da Câmara Munici-
pal de Torres Vedras:

Torna público que, por deliberação desta Câmara Municipal toma-
da na reunião ordinária de 26 de Agosto de 2003, e para cumprimen-
to do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de Dezembro,
na sua actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, está aberto, durante 15 dias, inquérito público sobre o projecto
de arquitectura de operação de loteamento para terreno sito em Quinta
da Tapada, freguesia de Turcifal, deste concelho, registado na Conser-
vatória do Registo Predial sob o n.º 12 847, inscrito na matriz rústica
sob o artigo 48, secção L, cujo titular é Sociedade Agrícola da Quinta
do Manjapão, L.da, a que se refere o processo n.º LT-15/2002, cujo
prazo se inicia oito dias após a publicação no Diário da República.

Quaisquer reclamações, observações ou sugestões sobre o referido
projecto poderão ser apresentadas, por escrito, através de requerimento
dirigido ao presidente da Câmara, na Secção de Apoio Administrativo
à Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Torres Ve-
dras e na sede da Junta de Freguesia de Turcifal, onde o projecto es-
tará exposto durante o horário normal de expediente.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Acácio Manuel Carvalhal Cunha, director do Departamento
de Administração Geral e Finanças, o subscrevi.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jacinto An-
tónio Franco Leandro. 3000117177

Aviso

Torna-se público que, por despacho do signatário de 10 de Setem-
bro de 2003, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, aplicado pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, foi nomeado para um lugar de cabouqueiro do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, Luís Manuel Sousa Dias, cabouqueiro da
Câmara Municipal de Peniche.

Atenta a urgente conveniência de serviço, a nomeação produzirá
efeitos a partir do dia 15 de Setembro de 2003.

10 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jacinto An-
tónio Franco Leandro. 3000117241

Aviso
Torna-se público que, por despacho do signatário de 12 de Setem-

bro de 2003, foi nomeada para provimento de um lugar de técnico de
turismo principal, a candidata classificada em 1.º lugar no concurso
efectuado, Maria José Ferreira Abranches de Figueiredo.

17 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jacinto An-
tónio Franco Leandro. 3000117239

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 186/DAG/DGRH/SAP/03
Torna-se público de que a presidente da Câmara, por despacho de

16 de Setembro de 2003, nomeou provisoriamente, nos termos dos
n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, na categoria de auxiliar de serviços gerais, as seguintes can-
didatas:

Maria Antónia Balhinha Guerreiro Damião e Dina Maria Fran-
cisco Lobo Lameiro, no que respeita aos lugares não reserva-
dos e Etelvina Mota Ferreira, da lista de candidatos aprovados
portadores de deficiência.

As nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de vis-
to, nos termos do artigo 46.º, n.º 1 conjugado com o artigo 114.º, n.º 1
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Setembro de 2003. � Por delegação de competências da
Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 15/2002, de 10 de
Janeiro de 2002, pela Directora do Departamento de Administração
Geral (Assinatura ilegível.) 3000117178
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CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional de construção civil de
2.ª classe.

1 � Nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, de harmonia com o despacho de 18
de Julho de 2003, no uso da competência que me foi delegada por
despacho do presidente da Câmara, datado de 7 de Janeiro de 2002,
nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, se encontra aberto o concurso em epígrafe, pelo prazo de 10
dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, pertencente ao grupo de técnico profissional.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
de Junho, 29/2001, de 3 de Fevereiro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade � o concurso é válido para a vaga posta a concurso,
caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Viseu.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 1/90,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro
de 1989.

6 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração men-
sal será fixada nos termos do sistema retributivo da função pública
para a categoria: escalão 1, índice 195, a que corresponde o venci-
mento de € 605,15.

 As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para os funcionários da Administração Pública.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Requisitos especiais � os constantes da alínea d) do n.º 1 do

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
obrigatoriamente formalizadas, sob pena de exclusão, em requeri-
mento-tipo, que poderá ser obtido na Secção de Recrutamento e For-
mação da Câmara Municipal de Viseu, podendo este ser entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, através de carta registada com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado e endere-
çado à Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-501
Viseu, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número do bilhete de identidade, data de emis-
são, validade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, número de telefone, códi-
go postal e localidade);

b) Concurso a que se candidata, com indicação da série, número
e data do Diário da República em que se encontra publicado
o presente aviso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam como
relevantes para a apreciação do seu mérito, os quais só serão
tidos em conta se devidamente comprovados.

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

a) Certificado comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte;
c) Curriculum vitae, devidamente comprovado, datado e assi-

nado.

10 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior, implica a respectiva exclusão.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, desde que os candidatos declarem, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação em que se encontram relativamente
a cada uma delas.

12 � Métodos de selecção � o método de selecção dos candida-
tos será constituído por:

Prova de conhecimentos (PC), avaliação curricular (AC) e en-
trevista profissional de selecção (EPS).

12.1 � A prova de conhecimentos (PC) visa avaliar o nível de
conhecimentos exigíveis e adequados ao exercício da função. Consis-
te numa prova escrita de conhecimentos gerais e específicos com
duração de 90 minutos. Será pontuada de 0 a 20 valores e terá carác-
ter eliminatório, considerando-se excluídos os candidatos que obtive-
rem classificação inferior a 9,5 valores. Versará sobre as matérias
previstas no currículo escolar correspondente às habilitações exigidas
para o exercício da função e as matérias constantes do conteúdo fun-
cional, definido no Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 27 de Janeiro.

Incidirá ainda sobre os seguintes temas e respectiva legislação:

a) Regime jurídico das empreitadas de obras públicas � Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e as suas alterações: Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 159/2000,
de 27 de Julho;

b) Princípios gerais de promoção da segurança, higiene e saúde
no trabalho � Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho, alte-
rado pela Lei n.º 113/99, de 3 de Agosto;

c) Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro;

d) Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e respectivas alterações (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);

e) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Adminis-
tração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

f) Carta ética � 10 princípios éticos da Administração Pública,
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/
97, de 22 de Março.

12.2 � A avaliação curricular (AC) será pontuada de 0 a 20 valo-
res e tem por objectivo avaliar as aptidões pessoais e profissionais
dos candidatos, com base na análise do curriculum. Serão apreciados
os factores relativos às habilitações literárias, à formação profissio-
nal e experiência profissional adequadas ao lugar a prover.

12.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS) igualmente
pontuada de 0 a 20 valores, terá em vista avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos.

A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valores,
que resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = 0,4 PC + 0,3 AC + 0,3 EPS
em que:

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

13 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tarão de actas de reuniões do júri do concurso, sendo facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

14 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiên-
cia, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, tem pre-
ferência em igualdade de classificação, qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal, desde que devidamente comprovada.

14.1 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de
incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação
imediata de documento comprovativo.

Devem, ainda, mencionar as respectivas capacidades de expressão,
comunicação, com vista ao cumprimento do disposto no n.º 1 do
artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 29/2001.

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

16 � A publicitação da relação de candidatos e da lista de classifi-
cação final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mediante afixação no ex-
positor junto aos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viseu.

17 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � professor António da Cunha Lemos, vereador.
Vogais efectivos � engenheiro José dos Santos Simões, director

de departamento que substitui o presidente nas faltas e impe-
dimentos, e engenheira Paula Cristina dos Santos Aires Faro
de Morais Gomes, chefe de divisão.
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Vogais suplentes � engenheiro Henrique Custódio Oliveira Do-
mingos, chefe de divisão, e Carlos Alexandre Gomes de Fi-
gueiredo Jardim Graça, arquitecto de 1.ª classe.

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

3 de Setembro de 2003. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, António Botelho Pinto. 3000116971

JUNTA DE FREGUESIA DE ALDOAR

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia, de 16 de Setembro de 2003, foi nomeada na cate-
goria de técnica superior de 1.ª classe de serviço social, a candidata
aprovada no concurso interno de acesso geral, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 170, de 25 de Julho de
2003, Ana Paula Henriques da Costa, a qual deverá tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

17 de Setembro de 2003. � O Presidente da Junta, Arnaldo José
Teixeira Lucas. 3000116987

JUNTA DE FREGUESIA DE MALHOU

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar do grupo de pessoal técnico-profissional, carrei-
ra e categoria de técnico-profissional de 2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Junta de Freguesia de Malhou, datado do dia 5 do corrente
mês, foi nomeado para o lugar supra referido a candidata em 1.º lu-
gar:

Marta Isabel Gomes Colaço.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data de publicação do presente no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Junta, Manuel Maga-
lhães dos Santos. 1000237409

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário, com vista ao provimento de um lugar na cate-
goria de especialista de informática do grau 1, nível 2.

Torna-se público que, na sequência do concurso em referência, por
deliberação do conselho de administração de 8 de Setembro, foi no-
meada para efeitos de estágio, nos termos do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, a candidata Luísa Alexandra Iná-
cio Varandas dos Santos, devendo com a mesma e para o efeito, ser
celebrado contrato administrativo de provimento, conforme dispõe a
alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro.

O estágio terá início após publicação deste aviso. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas.)

12 de Setembro de 2003. � Por delegação, a Administradora,
Adriana Raimundo. 3000117208

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que o presidente do con-
selho de administração, no dia 10 de Setembro de 2003, deliberou
nomear, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 8 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, conjugado com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de Julho, nas categorias e carreiras abaixo
indicadas, os seguintes candidatos aprovados nos respectivos concur-
sos internos de acesso:

Categoria de especialista, da carreira de tesoureiro:

Teresa Manuela Pinto de Oliveira.

Categoria de técnico profissional 1.ª classe, da carreira de téc-
nico profissional de organização e exploração de rede:

José Coelho de Sousa Fortuna.
Pedro Miguel Paredes Cardoso.

Categoria de operário principal, da carreira de operário altamente
qualificado � operador de central de águas:

Bernardino José Melo Ramos.
António Perfeito Vieira de Oliveira e Silva.

Categoria de operário principal, da carreira de canalizador
varejador:

Abel José Lima de Carvalho.
Filipe José Silva Lopes.
Fernando Gonçalves Gil.
Fernando Manuel França Martins.
José Manuel Neves dos Santos Lopes.
Nuno Filipe Grenha Silva Lage.
António Paulo Cunha Leite.

Os candidatos deverão aceitar os lugares no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Setembro de 2003. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, o Director Delegado, Carlos A. S. Santos Ferreira.

3000117053

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que o presidente do con-
selho de administração, no dia 10 de Setembro de 2003, deliberou
nomear no lugar de estagiário, da carreira de técnico superior (área de
higiene e segurança no trabalho) do quadro de pessoal destes serviços,
ao abrigo do artigo 15.º, alínea c) 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, conjugado com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a candidata aprovada no res-
pectivo concurso externo de ingresso aberto pelos avisos publicados
no Diário da República, 3.ª série, n.os 193 e 220, de respectivamen-
te, 22 de Agosto, e 23 de Setembro de 2002, e graduada em 1.º lugar:

Elsa Cristina Oliveira de Matos Monteiro.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.)

Deliberou ainda nomear os elementos que constituirão o júri de
estágio:

Presidente � Dr.ª Maria Paula R. Cochat, directora de departa-
mento.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria José C. Guedes Macieira, chefe divisão.
2.º Dr. José Manuel P. Crespo, chefe divisão.

17 de Setembro de 2003. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, o Director Delegado, Carlos A. S. Santos Ferreira.

3000117054
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RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 67/2003
Rectificação

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de
12 de Setembro de 2003, os júris dos concursos interno de acesso
geral e externo de ingresso, respectivamente, para provimento dos
lugares das categorias, abaixo discriminadas, passam a ter a seguinte
constituição:

I � Assistente administrativo principal � seis lugares:

Presidente � licenciado Joaquim Augusto Queiroz Frazão Neto,
vereador, que será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Licenciado Carlos Sampaio Rosa, técnico superior de 1.ª
classe.

Cremilde Ferreira Carvalho Fernandes da Silva Bento, che-
fe da Divisão Administrativa.

Vogais suplentes:

Dulcínia do Rosário Mendes Duarte Fernandes, chefe de
secção.

Ilda Maria Montez Guerra Pereira Santos, chefe de repartição.

II � Fiel de refeitório � um lugar:

Presidente � licenciado Carlos Alberto Roldão Violante Fernan-
des, director do Departamento Administrativo e Financeiro,
que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º
vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Licenciado Carlos Sampaio Rosa, técnico superior de 1.ª
classe.

Cremilde Ferreira Carvalho Fernandes da Silva Bento, che-
fe da Divisão Administrativa.

Vogais suplentes:

Maria de Lourdes Martinho Santos Diniz, chefe de secção.
Luís Manuel Loureiro Pereira, assistente administrativo

especialista.

12 de Setembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro
de Sousa Barreiro. 3000117236

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 90 DRH/SR-2003
Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 209, de 10 de Setembro de
2003, a p. 19 365, foi publicado com inexactidão o aviso n.º 81/DRH/
03 da Câmara Municipal do Seixal. Assim, não deve ser considerada
a alínea:

a) A antiguidade no escalão de origem conta para os efeitos de
progressão no novo escalão, nos termos do disposto no ar-
tigo 11.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

15 de Setembro de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa, Ângelo Marce-
lino Gaspar. 3000117169

JUNTA DE FREGUESIA DE ALDOAR

Aviso
Rectificação

Por ter saído com inexactidão o aviso desta Junta de Freguesia,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 170, de 27 de Julho

de 2003, publicam-se as seguintes rectificações: onde se lê «Concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de assistente de acção
educativa» deve ler-se «Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar de acção educativa».

5 � Remuneração mensal � onde se lê «índice 193 do NSR a que
corresponde o vencimento de € 598,94» deve ler-se «índice 139 do
NSR a correspondente o vencimento de € 431,36».

6 � Condições de candidatura � especiais � onde se lê «possuir
o ensino secundário ou habilitação equiparada» deve ler-se «possuir,
no mínimo, a escolaridade obrigatória, conforme o disposto no De-
creto-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro».

8 � Métodos de selecção � onde se lê «avaliação curricular (AC)
e a prova oral de conhecimentos (POC)» deve ler-se «prova oral de
conhecimentos específicos (POCE), incidindo sobre matéria de con-
teúdo funcional do lugar, cuja duração máxima será de 20 minutos,
avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS)».

8.1 � A entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados
e considerados os seguintes factores:

a) Capacidade de comunicação e expressão;
b) Responsabilidade e sentido de organização;
c) Iniciativa e interesse;
d) Relacionamento interpessoal;
e) Motivações para o exercício da função.

8.2 � Na classificação final e consequente ordenação final dos
candidatos, adoptar-se-á igualmente a escala de 0 a 20 valores, con-
siderando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação infe-
rior a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação da seguinte fór-
mula:

(4 × POCE) + (4 × AC) + (2 × EPS)
CF = �������������

10

8.5 � Onde se lê «Os critérios de apreciação e ponderação da
avaliação curricular, bem como o sistema de classificação final» deve
ler-se «Os critérios de apreciação e ponderação da prova oral de co-
nhecimentos específicos, da avaliação curricular e da entrevista pro-
fissional de selecção».

11 � Onde se lê «Decreto-Lei n.º 202/98» deve ler-se «Decreto-
-Lei n.º 204/98».

12 � Na constituição do júri de selecção, nos vogais efectivos, onde
se lê «António dos Santos, tesoureiro da Junta» deve ler-se «Eva Maria
Moreira de Sousa Sá, auxiliar de educação» e nos vogais suplentes,
onde se lê «Eva Maria Moreira de Sousa Sá, auxiliar de educação»
deve ler-se «António dos Santos, tesoureiro da Junta».

Face às alterações ora publicadas, estabelece-se novo prazo de 10
dias a contar da data da publicação do presente aviso rectificativo no
Diário da República, para aceitação de novas candidaturas para um
lugar da categoria de auxiliar de acção educativa.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Junta, Arnaldo José
Teixeira Lucas. 3000116985

JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA

Aviso

Rectificação de edital

Para os devidos efeitos se torna público que se procede à rectifica-
ção do edital sobre o concurso público, para a empreitada de constru-
ção da nova sede da Junta de Freguesia de Nogueira � empreitada de
acabamentos gerais, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 187, de 14 de Agosto de 2003, atendendo que não foi possível
entregar o caderno de encargos e documentos complementares den-
tro do prazo estabelecido no n.º 6, alínea a), devido ao volume do
processo, prorroga-se o respectivo prazo por mais 30 dias.

Enviado para publicação no Diário da República, em 20 de Se-
tembro de 2003.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Junta, Ilídio da Silva
Carneiro. 1000237400
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

FÁBRICAS LUSITANA � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Sede: Alcains

Capital social: € 200 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Bran-
co sob o n.º 400.

Pessoa colectiva n.º 500348863.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

A requerimento de accionistas a quem o n.º 2 do artigo 375.º do
Código das Sociedades Comerciais confere tal direito, convoco os
Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral no próximo
dia 30 de Outubro de 2003, pelas 14 horas, ou no dia 18 de No-
vembro seguinte, à mesma hora, caso não compareçam ou não se
façam representar accionistas que preencham o quórum (um terço
do capital social) esclarecido no artigo 12.º do contrato de socie-
dade, para deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte
ordem do dia:

1) Discutir, aprovar ou modificar o balanço e as contas da
empresa relativos ao 1.º semestre de 2003;

2) Deliberar sobre uma proposta de distribuição de reservas li-
vres disponíveis por todos os accionistas na proporção das
respectivas participações.

Os documentos e as propostas a apreciar pelos Srs. Accionistas,
bem como as informações a que se refere o artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais, encontrar-se-ão à disposição destes, na sede
social, com 15 dias de antecedência sobre a data fixada para a reali-
zação da assembleia geral que ora se convoca.

Nos termos do artigo 8.º do contrato de sociedade, «terão direito
a fazer parte da assembleia geral os accionistas titulares de, pelo
menos, 100 acções averbadas em seu nome, desde, pelo menos, 10 dias
antes da data designada para a sua realização, podendo na assembleia
geral fazer-se representar por qualquer das pessoas indicadas no arti-
go 380.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais. Os accionistas
que não possuírem o número de acções referido no corpo do presente
artigo, poderão agrupar-se por forma a completá-lo, devendo nesse
caso fazer-se representar por um só deles».

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Mourisca. 3000117457

DA NASCENTE � EMPRESA DE ÁGUAS DE MESA
DE MANTEIGAS, S. A.

Sede: Loteamento Industrial da Lapa, apartado 31,
6260-146 Manteigas

Capital social: € 3 493 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Manteigas sob
o n.º 33.

Contribuinte n.º 502965851.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco os Srs. Accionistas da empresa Da Nascente � Empresa de
Águas de Mesa de Manteigas, S. A., pessoa colectiva n.º 502965851,
sociedade matriculada sob o n.º 33/930422 na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Manteigas, com o capital social integralmente
realizado de € 3 493 000, para reunirem em assembleia geral extra-
ordinária, pelas 10 horas, no próximo dia 31 de Outubro de 2003, em
sessão geral, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciação da situação actual da empresa e perspectivas
futuras;

2) Eleição dos novos órgãos sociais da sociedade para o
quadriénio 2003-2006;

3) Aprovação de futuros aumentos de capital, até ao limite de
€ 5 000 000, por emissão de acções da classe A e ou ordi-
nárias e ou emissão de empréstimos convertíveis em acções
da classe A e ou ordinárias a subscrever exclusivamente pe-
los actuais accionistas detentores de acções da classe A, com
supressão dos direitos de preferência por parte dos restantes
accionistas durante 14 meses contados a partir de 1 de Mar-
ço de 2004, mandatando o conselho de administração para
proceder ao referido aumento do capital social a realizar em
uma ou mais vezes por entradas em dinheiro, nos termos e
condições que o mesmo conselho deliberar;

4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Mais se informa que só poderão participar na assembleia geral os
Srs. Accionistas com direito a voto, cabendo um voto a cada € 498,80
de capital nominal, podendo, porém, os Srs. Accionistas titulares de
acções cujo quantitativo não confira direito a voto agruparem-se e
fazerem-se representar nos termos legais.

22 de Setembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Manuel Carreira Fiadeiro. 3000117455

SPORTING � SOCIEDADE DESPORTIVA
DE FUTEBOL, SAD

(sociedade aberta)

Sede: Estádio José de Alvalade, Rua de Francisco Stromp, 2,
freguesia do Lumiar, Lisboa

Capital social: € 54 890 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7679.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
Sporting � Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, sociedade aberta,
para reunir em assembleia geral anual, na sede social, no Estádio José
de Alvalade (auditório), em Lisboa, no próximo dia 31 de Outubro de
2003, pelas 17 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � deliberar sobre o relatório de gestão e as contas re-
lativas ao exercício findo em 31 de Julho de 2003;

Ponto 2 � deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 3 � proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da Sociedade;

Ponto 4 � deliberar sobre a ratificação da cooptação do Dr. Rui
Bacelar de Meireles;

Ponto 5 � proceder à eleição dos órgãos sociais (mesa da as-
sembleia geral, conselho de administração e fiscal único) para
o quadriénio que termina no dia 31 de Julho de 2007.

A assembleia destina-se exclusivamente a accionistas da Sociedade
(ou seus representantes), os quais, para efeitos de participação na
assembleia e exercício dos respectivos direitos, deverão preencher os
requisitos, legais e estatutários, que abaixo se indicam.

Nos termos do disposto no artigo 9.º dos estatutos da Sociedade,
apenas poderão participar na assembleia e exercer o direito de voto
aqueles que comprovem ser titulares ou representantes de titulares de
acções que confiram direito, incluindo a hipótese de agrupamento, a
pelo menos um voto e desde que o sejam pelo menos no 5.º dos dias
úteis que precedem a data da assembleia, isto é, no dia 25 de Outubro
de 2003. Nos termos estatutários, a cada 100 acções corresponde um
voto, só sendo consideradas para efeitos de voto as acções já detidas
à data acima referida.

Os accionistas possuidores de menos de 100 acções poderão agru-
par-se de forma a completarem o número exigido ou um número
superior e fazer-se representar por um dos agrupados. Os accionistas
sem direito a voto apenas poderão assistir à assembleia.

Para comprovarem a sua qualidade e o número de acções detidas,
devem os Srs. Accionistas solicitar ao intermediário financeiro (blanco
ou outra instituição) onde as suas acções se encontrem inscritas, dan-
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do-lhe conhecimento da presente convocação, que remeta à Socieda-
de o certificado para o exercício de direitos previsto no artigo 78.º
do Código dos Valores Mobiliários. As declarações podem referir-se a
data anterior ao 5.º dia útil que precede a assembleia, visto que as
acções que dela sejam objecto ficam bloqueadas até à mesma assembleia,
nos termos legais.

Os accionistas com direito de voto nos termos acima referidos
poderão, de harmonia com o disposto no artigo 22.º do Código dos
Valores Mobiliários, exercê-lo por correspondência, através de de-
claração por si assinada, onde manifestem, de forma inequívoca, o
sentido do seu voto em relação a cada um dos pontos da ordem de
trabalhos da assembleia. Para o efeito, existem na sociedade bole-
tins de voto à disposição dos accionistas, que lhes poderão ser fa-
cultados.

A declaração de voto deve ser acompanhada de fotocópia legível
do bilhete de identidade do accionista; no caso de accionista que seja
pessoa colectiva, a declaração de voto deverá ser assinada por quem
o represente, com a assinatura reconhecida notarialmente nessa qua-
lidade.

As declarações de voto, acompanhadas dos elementos referidos no
parágrafo anterior, deverão ser inseridas em envelope fechado, ende-
reçado ao presidente da mesa da assembleia geral da Sporting � Socie-
dade Desportiva de Futebol, SAD, sociedade aberta, apresentadas em
mão na sede da Sociedade, sita no Estádio José de Alvalade, Rua de
Francisco Stromp, 2, Lisboa, ou aí recebidas, através de correio regis-
tado, até ao dia 28 de Outubro de 2003.

Os accionistas poderão, ainda, mediante carta registada, acompa-
nhada dos elementos mencionados, dirigida ao secretário da Socie-
dade e recebida na sede da Sociedade até ao dia 16 de Outubro de
2003, solicitar o teor das propostas colocadas à disposição dos ac-
cionistas.

O escrutínio dos votos por correspondência será feito pela mesa
da assembleia geral, por adição aos votos expressos na assembleia,
considerando-se, na hipótese de agrupamento, os votos relativamen-
te aos quais os diversos titulares indiquem a vontade de agrupar e preen-
cham os requisitos para tal.

A representação voluntária de qualquer accionista apenas poderá
ser cometida a outro accionista, a membro do conselho de adminis-
tração ou a cônjuge, descendente ou ascendente do accionista.

Os instrumentos de representação voluntária de accionistas na
assembleia geral (cartas mandadeiras) deverão ser remetidos para ou
entregues na sede social da Sociedade, dirigidos ao presidente da mesa
da assembleia geral.

As pessoas colectivas podem ser representadas na assembleia geral
pelas pessoas que para o efeito nomearam, por simples carta, a reme-
ter ou a entregar ao presidente da mesa da assembleia geral.

Serão postas à disposição para consulta dos Srs. Accionistas, na
sede social, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia, o re-
latório de gestão, as contas do exercício e demais documentos de
prestação de contas, incluindo a certificação legal de contas e o pa-
recer do fiscal único e bem assim todas as demais informações prepa-
ratórias da assembleia geral previstas no artigo 289.º do Código das
Sociedades Comerciais.

22 de Setembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel Galvão Teles. 3000117454

UNITÉNIS � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
DE TÉNIS, S. A.

Sede: Parque Eduardo VII, freguesia de São Sebastião
da Pedreira, Lisboa

Capital social: € 2 969 550

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 6489.

Pessoa colectiva n.º 503652091.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários aplicáveis, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral, no próximo
dia 30 de Outubro de 2003, pelas 18 horas, na sua sede social, com a
seguinte ordem do dia:

Ponto 1 � deliberar sobre a aprovação das contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas relativos ao exer-
cício iniciado em 1 de Janeiro e findo em 30 de Junho de 2003;

Ponto 2 � deliberar sobre a proposta de aplicação dos resulta-
dos do exercício iniciado em 1 de Janeiro e findo em 30 de
Junho de 2003;

Ponto 3 � proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da Sociedade;

Ponto 4 � deliberar sobre a eleição do fiscal único suplente da
Sociedade;

Ponto 5 � deliberar sobre a destituição do administrador da
Sociedade Jason Kereama Rogers e eleição de novo adminis-
trador;

Ponto 6 � deliberar sobre a remuneração do novo administra-
dor eleito.

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais, informa-se que serão colocadas à disposi-
ção para consulta dos accionistas, na sede da Sociedade, os nomes
completos dos membros propostos para o órgão de fiscalização da
Sociedade, bem como as restantes informações preparatórias da
assembleia geral, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia
geral.

Para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 377.º do
Código das Sociedades Comerciais, transcrevem-se, de seguida, os ar-
tigos 9.º e 10.º do contrato de sociedade da UNITÉNIS � Sociedade
de Empreendimentos de Ténis, S. A.:

«ARTIGO 9.º

Constituição de assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, cabendo um voto a cada 6 acções.

2 � Para efeitos de poder participar em assembleia geral, cada
accionista deverá ser titular, até cinco dias antes da data para a qual
a assembleia se encontre marcada, das acções com base nas quais se
apresenta a participar na assembleia geral, bem como ter tais acções
devidamente:

a) Averbadas em seu nome no livro de registo da Sociedade,
tratando-se de acções tituladas nominativas ou ao portador
sujeitas ao regime de registo;

b) Depositadas numa instituição bancária ou junto da própria
Sociedade, tratando-se de acções tituladas ao portador não
registadas;

c) Averbadas em seu nome em conta de títulos junto de inter-
mediário financeiro autorizado a exercer a custódia de títu-
los, tratando-se de acções escriturais.

3 � Só será relevante a qualidade de accionistas e a quantidade de
acções comprovada nos termos do n.º 2 que se mantenham ao tempo
da reunião da assembleia geral.

4 � Os accionistas titulares de menos de 6 acções apenas poderão
intervir e participar na assembleia geral caso se agrupem com vista a
atingirem o número mínimo de acções, fazendo então representar-se
por um deles.

5 � Poderão ainda assistir às reuniões da assembleia geral o repre-
sentante comum dos obrigacionistas e, bem assim, outras pessoas cuja
presença seja autorizada pelo presidente da mesa, designadamente
técnicos da Sociedade, sem direito a voto, e sob proposta do conse-
lho de administração, para esclarecimento de questões específicas que
estejam em apreciação.

ARTIGO 10.º

Representação na assembleia geral

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em
assembleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou a
pessoa à qual a lei imperativa o permita ou, tratando-se de pessoa
colectiva, a quem o respectivo órgão de representação para o efeito
nomear.

2 � No caso da co-titularidade de acções, só o representante co-
mum poderá participar nas reuniões da assembleia geral, nos termos
da lei e deste contrato.

3 � Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de acções, só perten-
ce o direito de participar nas reuniões da assembleia geral, nos termos
da lei e destes estatutos.

4 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em
assembleia geral deverão ser entregues na Sociedade, dirigidos ao pre-
sidente da mesa, até às 17 horas do penúltimo dia anterior ao fixado
para a reunião da assembleia geral.»

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Filipa Arantes Pedroso.
3000117393
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URBANIZAÇÃO QUINTA
DO BOSQUE � CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Grão Vasco, 10, 1.º, em Viseu

Capital social: € 600 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1544.

Pessoa colectiva n.º 501929479.

Assembleia geral

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para reunirem em assembleia geral no dia 7 de Novembro de 2003,
pelas 14 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberar e votar o projecto de fusão por transmissão global
dos patrimónios das sociedades Urbanização Santa Lu-
zia, S. A., e URBEIRA � Urbanização e Construções das Bei-
ras, S. A., para a Sociedade Urbanização Quinta do Bosque �
Construções, S. A., elaborado em conformidade pelos con-
selhos de administração das sociedades Urbanização Quinta
do Bosque � Construções, S. A., Urbanização Santa Lu-
zia, S. A., URBEIRA � Urbanização e Construções das Bei-
ras, S. A.

2.º Conferir poderes a qualquer dos administradores para proce-
der à outorga da correspondente escritura.

Dá-se ainda conhecimento que foi efectuado o registo do projecto
de fusão das três sociedades.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alberto Henrique de Figueiredo Lopes. 3000117409

URBANIZAÇÃO SANTA LUZIA, S. A.

Sede: Repeses, em Viseu

Capital social: € 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1704.

Pessoa colectiva n.º 502163950.

Assembleia geral

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para reunirem em assembleia geral no dia 7 de Novembro de 2003,
pelas 15 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberar e votar o projecto de fusão por transmissão global
dos patrimónios das sociedades Urbanização Santa Lu-
zia, S. A., e URBEIRA � Urbanização e Construções das Bei-
ras, S. A., para a Sociedade Urbanização Quinta do Bosque �
Construções, S. A., elaborado em conformidade pelos con-
selhos de administração das sociedades Urbanização Quinta
do Bosque � Construções, S. A., Urbanização Santa Lu-
zia, S. A., URBEIRA � Urbanização e Construções das Bei-
ras, S. A.

2.º Conferir poderes a qualquer dos administradores para proce-
der à outorga da correspondente escritura.

Dá-se ainda conhecimento que foi efectuado o registo do projecto
de fusão das três sociedades.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alberto Henrique de Figueiredo Lopes. 3000117411

URBEIRA � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES
DAS BEIRAS, S. A.

Sede: Repeses, em Viseu

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1602.

Pessoa colectiva n.º 502020784.

Assembleia geral

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para reunirem em assembleia geral no dia 7 de Novembro de 2003,
pelas 16 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberar e votar o projecto de fusão por transmissão global
dos patrimónios das sociedades Urbanização Santa Lu-
zia, S. A., e URBEIRA � Urbanização e Construções das Bei-
ras, S. A., para a Sociedade Urbanização Quinta do Bosque �
Construções, S. A., elaborado em conformidade pelos
conselhos de administração das sociedades Urbanização Quin-
ta do Bosque � Construções, S. A., Urbanização Santa Lu-
zia, S. A., URBEIRA � Urbanização e Construções das Bei-
ras, S. A.

2.º Conferir poderes a qualquer dos administradores para proce-
der à outorga da correspondente escritura.

Dá-se ainda conhecimento que foi efectuado o registo do projecto
de fusão das três sociedades.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alberto Henrique de Figueiredo Lopes. 3000117412

VELDEC � TÊXTEIS, S. A
CONVOCATÓRIA

Convocam-se os accionistas da sociedade VELDEC � Têx-
teis, S. A., sociedade aberta, com sede no lugar das Oliveiras, fregue-
sia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, pessoa colectiva
n.º 500185611, com o capital social de € 1 618 500, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia sob o
n.º 14 914, para se reunirem em assembleia geral, na Rua do Mártir
São Sebastião, 251, rés-do-chão, São Pedro da Afurada, Vila Nova de
Gaia, em virtude das instalações da sede social não permitirem a reu-
nião em condições satisfatórias, no próximo dia 14 de Novembro de
2003, pelas 12 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

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

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre a alteração de membros do conselho de ad-

ministração;
5.º Deliberar sobre a mudança da sede social e consequente alte-

ração dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º do pacto social;
6.º Deliberar nos termos e para os efeitos do artigo 35.º do

Código das Sociedades Comerciais;
7.º Deliberar sobre a perda da qualidade de sociedade aberta.

Nos termos do artigo 8.º do pacto social, a assembleia geral é cons-
tituída por todos os accionistas que, com a antecedência mínima de
10 dias sobre a data da respectiva reunião, possuam 100 ou mais ac-
ções averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade ou que,
no mesmo prazo, façam prova da sua titularidade através do depósito
das mesmas numa instituição de crédito ou na sociedade.

O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado por
carta, emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade pelo
menos 10 dias antes da data da realização da assembleia.

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, podendo os
accionistas com um número de acções inferior a 100 agrupar-se de
forma a completar esse número, fazendo-se representar por um de-
les.

Os accionistas pessoas singulares podem fazer-se representar na
assembleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente, ou outro
accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indicando o
nome, domicílio do representante e data da assembleia, com pelo
menos cinco dias de antecedência em relação à data marcada para a
reunião.

As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que, para o
efeito, designarem.

É admitido o voto por correspondência, devendo as declarações de
voto, endereçadas ao presidente da mesa da assembleia geral, dar en-
trada na sociedade até às 18 horas do 5.º dia útil anterior ao dia de-
signado para a assembleia geral, em envelope lacrado, devendo as as-
sinaturas dos accionistas estar reconhecidas notarialmente ou
certificadas pela sociedade.

22 de Setembro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Américo Gustavo de Oliveira Ferreira. 3000117447
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AVISOS

GEP XXI � ESTUDOS, PROJECTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, faz-se público que no dia 5 de Setembro de 2003
foi realizada a reunião da assembleia geral extraordinária da sociedade
GEP XXI � Estudos, Projectos e Gestão Imobiliária, S. A., que apro-
vou a fusão desta, por incorporação, na sociedade NEOCONSUL �
Estudos e Consultoria Imobiliária, S. A., bem como das sociedades
PIN � Participações e Investimentos, S. A., e Valor Confidencial �
Avaliação e Consultoria Imobiliária, L.da, e que o registo desta delibe-
ração foi efectuado na Conservatória do Registo Comercial da
Amadora em 16 de Setembro de 2003.

Mais se avisa, nos termos do n.º 3 do referido artigo 107.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, que os credores desta sociedade têm,
a partir desta publicação, 30 dias para deduzir oposição judicial à fu-
são, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização
dos seus direitos.

17 de Setembro de 2003. � O Administrador Único, Fernando da
Silva Neto. 3000117422

IMPOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, faz-se público que no dia 5 de Setembro de 2003
foi realizada a reunião da assembleia geral extraordinária da sociedade
IMPOR � Investimentos Imobiliários, S. A., que aprovou a fusão
desta, por incorporação, na sociedade PLANIGERE � Engenharia e
Construções, S. A., bem como da sociedade SEISA � Sociedade de
Investimentos Imobiliários, S. A., e que o registo desta deliberação
foi efectuado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa em
11 de Setembro de 2003.

Mais se avisa, nos termos do n.º 3 do referido artigo 107.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, que os credores desta sociedade têm,
a partir desta publicação, 30 dias para deduzir oposição judicial à fu-
são, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização
dos seus direitos.

17 de Setembro de 2003. � O Administrador Único, Fernando da
Silva Neto. 3000117427

NEOCONSUL � ESTUDOS E CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA, S. A.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, faz-se público que no dia 5 de Setembro de 2003
foi realizada a reunião da assembleia geral extraordinária da sociedade
NEOCONSUL � Estudos e Consultoria Imobiliária, S. A., que apro-
vou a fusão, por incorporação, nesta sociedade das sociedades PIN �
Participações e Investimentos, S. A., Valor Confidencial � Avalia-
ção e Consultoria Imobiliária, L.da, e GEP XXI � Estudos, Projectos
e Gestão Imobiliária, S. A., e que o registo desta deliberação foi efec-
tuado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa em 11 de
Setembro de 2003.

Mais se avisa, nos termos do n.º 3 do referido artigo 107.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, que os credores desta sociedade têm,
a partir desta publicação, 30 dias para deduzir oposição judicial à fu-
são, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização
dos seus direitos.

17 de Setembro de 2003. � O Administrador Único, Fernando da
Silva Neto. 3000117421

PIN � PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, S. A.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, faz-se público que no dia 5 de Setembro de 2003

foi realizada a reunião da assembleia geral extraordinária da sociedade
PIN � Participações e Investimentos, S. A., que aprovou a fusão
desta, por incorporação, na sociedade NEOCONSUL � Estudos e
Consultoria, S. A., bem como das sociedades Valor Confidencial �
Avaliação e Consultoria Imobiliária, L.da, e GEP XXI � Estudos,
Projectos e Gestão Imobiliária, S. A., e que o registo desta delibera-
ção foi efectuado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
em 11 de Setembro de 2003.

Mais se avisa, nos termos do n.º 3 do referido artigo 107.º do Código
das Sociedade Comerciais, que os credores desta sociedade têm, a partir
desta publicação, 30 dias para deduzir oposição judicial à fusão, com fun-
damento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

17 de Setembro de 2003. � O Administrador Único, Fernando da
Silva Neto. 3000117425

PLANIGERE � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Sociedades
Comerciais, faz-se público que no dia 5 de Setembro de 2003 foi realiza-
da a reunião da assembleia geral extraordinária da sociedade
PLANIGERE � Engenharia e Construções, L.da, que aprovou a fusão,
por incorporação, nesta sociedade das sociedades SEISA � Sociedade de
Investimentos Imobiliários, S. A., e IMPOR � Investimentos Imobiliá-
rios, S. A., e que o registo desta deliberação foi efectuado na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa em 11 de Setembro de 2003.

Mais se avisa, nos termos do n.º 3 do referido artigo 107.º do Código
das Sociedades Comerciais, que os credores desta sociedade têm, a partir
desta publicação, 30 dias para deduzir oposição judicial à fusão, com fun-
damento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

17 de Setembro de 2003. � O Administrador Único, Fernando da
Silva Neto. 3000117426

SEISA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, faz-se público que no dia 5 de Setembro de 2003
foi realizada a reunião da assembleia geral extraordinária da sociedade
SEISA � Sociedade de Investimentos Imobiliários, S. A., que apro-
vou a fusão desta, por incorporação, na sociedade PLANIGERE �
Engenharia e Construções, S. A., bem como da sociedade IMPOR �
Investimentos Imobiliários, S. A., e que o registo desta deliberação
foi efectuado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa em
11 de Setembro de 2003.

Mais se avisa, nos termos do n.º 3 do referido artigo 107.º do Código
das Sociedades Comerciais, que os credores desta sociedade têm, a partir
desta publicação, 30 dias para deduzir oposição judicial à fusão, com fun-
damento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

17 de Setembro de 2003. � O Administrador Único, Fernando da
Silva Neto. 3000117430

URBANIZAÇÃO QUINTA DO BOSQUE �
CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Grão Vasco, 10, 1.º, Viseu

Capital social: € 600 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1544.

Pessoa colectiva n.º 501929479.

Anúncio

Nos termos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das Sociedades Co-
merciais dá-se conhecimento de que foi efectuado o registo do pro-
jecto de fusão por transmissão global dos patrimónios das sociedades
Urbanização Santa Luzia, S. A., e URBEIRA � Urbanização e Cons-
truções das Beiras, S. A., para a sociedade Urbanização Quinta do
Bosque � Construções, S. A., elaborado em conformidade pelos con-
selhos de administração das sociedades Urbanização Quinta do Bos-
que � Construções, S. A., Urbanização Santa Luzia, S. A.,
URBEIRA � Urbanização e Construções das Beiras, S. A., e de que
este e a documentação anexa podem ser consultados nas sedes das
três sociedades, pelos accionistas e credores sociais.
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Dá-se ainda conhecimento de que se encontra convocada para o
dia 7 de Novembro de 2003, pelas 14 horas e 30 minutos, na sede
social, a reunião da assembleia geral dos accionistas para deliberar sobre
o referido projecto de fusão.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Manuel Pisco de Castro. 3000117408

URBANIZAÇÃO SANTA LUZIA, S. A.

Sede: Repeses, Viseu

Capital social: € 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1704.

Pessoa colectiva n.º 502163950.

Anúncio

Nos termos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das Sociedades Comer-
ciais dá-se conhecimento de que foi efectuado o registo do projecto de
fusão por transmissão global dos patrimónios das sociedades Urbaniza-
ção Santa Luzia, S. A., e URBEIRA � Urbanização e Construções das
Beiras, S. A., para a sociedade Urbanização Quinta do Bosque � Cons-
truções, S. A., elaborado em conformidade pelos conselhos de adminis-
tração das sociedades Urbanização Quinta do Bosque � Construções, S. A.,
Urbanização Santa Luzia, S. A., URBEIRA � Urbanização e Construções
das Beiras, S. A., e de que este e a documentação anexa podem ser con-
sultados nas sedes das três sociedades, pelos accionistas e credores sociais.

Dá-se ainda conhecimento de que se encontra convocada para o
dia 7 de Novembro de 2003, pelas 15 horas e 30 minutos, na sede
social, a reunião da assembleia geral dos accionistas para deliberar sobre
o referido projecto de fusão.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Manuel Pisco de Castro. 3000117410

URBEIRA � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES
DAS BEIRAS, S. A.

Sede: Repeses, Viseu

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1602.

Pessoa colectiva n.º 502020784.

Anúncio

Nos termos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais dá-se conhecimento de que foi efectuado o registo do
projecto de fusão por transmissão global dos patrimónios das so-
ciedades Urbanização Santa Luzia, S. A., e URBEIRA � Urbani-
zação e Construções das Beiras, S. A., para a sociedade Urbaniza-
ção Quinta do Bosque � Construções, S. A., elaborado em
conformidade pelos conselhos de administração das sociedades
Urbanização Quinta do Bosque � Construções, S. A., Urbaniza-
ção Santa Luzia, S. A., URBEIRA � Urbanização e Construções
das Beiras, S. A., e de que este e a documentação anexa podem
ser consultados nas sedes das três sociedades, pelos accionistas e
credores sociais.

Dá-se ainda conhecimento de que se encontra convocada para o
dia 7 de Novembro de 2003, pelas 16 horas e 30 minutos, na sede
social, a reunião da assembleia geral dos accionistas para deliberar sobre
o referido projecto de fusão.

15 de Setembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Manuel Pisco de Castro. 3000117413

VALOR CONFIDENCIAL � AVALIAÇÃO E
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, faz-se público que no dia 5 de Setembro de 2003
foi realizada a reunião da assembleia geral extraordinária da sociedade
Valor Confidencial � Avaliação e Consultoria Imobiliária, L.da, que
aprovou a fusão desta, por incorporação, na sociedade
NEOCONSUL � Estudos e Consultoria Imobiliária, S. A., bem como
das sociedades PIN � Participações e Investimentos, S. A., e
GEP XXI � Estudos, Projectos e Gestão Imobiliária, S. A., e que o
registo desta deliberação foi efectuado na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa em 11 de Setembro de 2003.

Mais se avisa, nos termos do n.º 3 do referido artigo 107.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, que os credores desta sociedade têm,
a partir desta publicação, 30 dias para deduzir oposição judicial à fu-
são, com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização
dos seus direitos.

17 de Setembro de 2003. � O Gerente, Fernando da Silva Neto.
3000117424

BALANCETES

ALJARDI, SGPS, L.DA

Sede: Avenida Arriaga, 30, 3.º H, 9000-064, Funchal

Capital social: 24 940,14 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira sob o n.º 3028.
Contribuinte n.º 511099770.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

Ano
Código Ano anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. em ban. centrais ......... � � � �
12+13�130 12 � Disp. à vista s/ inst. de crédito ......... 1 012,90 � 1 012,90 7 683,84
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(Em euros)

Ano
Código Ano anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. em ban. centrais ......... � � � �
12+13�130 12 � Disp. à vista s/ inst. de crédito ......... 1 012,90 � 1 012,90 7 683,84

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos s/ inst. de crédito ......... 483 498 903,30 � 483 498 903,30 527 506 473,51
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ...................... � � � �
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�29002�
29003�29012�29013�

29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo � � � �
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rend. � � � �
2500+2501+2510+ fixo � de emis. públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�

290140�29200�
29210�2925�2953

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros títulos de rend. � � � �
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+2840+
2884+2894�290140�

29209�29219�
2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrig. próprias) ......... (�)     (�) (�)    (�)    

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros títulos de rendimento � � � �
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924+
2925�2953

400�490 17 � Participações ...................................... � � � �
401�491 18 � Partes do capital empresas coligadas ... 659 848 864,08 � 659 848 864,08 659 848 864,08

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .................. � � � �

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ..................... � � � �
468+4691�482

420+461�4820+ (Dos quais: imóveis) ........................... (�)     (�) (�)    (�)    
4280�48280

27003 11 � Cap. subscrito não realizado ............. � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de capital ... � � � �

 próprio.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................... 498 800 889,85 � 498 800 889,85 498 800 889,85
27003�29007�2959�
299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ..................... 12 454 951,89 � 12 454 951,89 16 965 926,95
58 (dev.)+59

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ......................... 1 544 094,17 � 1 544 094,17 �

     Total do activo .................... 1 656 148 716,19 � 1 656 148 716,19 1 703 126 845,45

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anteriordas contas

30+31+35 1 � Débitos  para com instituições de crédito .............. � 3 000 �

30020+30120+ a) À vista .................................................................. � �
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ................................... � 3 000 �

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ...................................... � �
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(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anteriordas contas

3213+3223 a) Depósitos de poupança ......................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ...................................................... � �

3200+3210+ ba) À vista ....................................................... � �
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ...................................................... � �

34 3 � Débitos representados por títulos ........................... � �

341 a) Obrigações em circulação ..................................... � �
340+342+349 b) Outros ................................................................... � �

36+39 4 � Outros passivos ....................................................... � 483 889 166,99 � 527 879 091,26

52+54+56(cred.)+ 5 � Contas de regularização .......................................... � 12 467 372,69 � 16 979 911,27
58(cred.)+59

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ............................ � 7 606 667,93 � 6 085 334,34

612 a) Provisões para pensões e encargos ...................... � �
610+611+617 b) Outras provisões ................................................... � 7 606 667,93 � 6 085 334,34

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ..................... � �
60 8 � Passivos subordinados ............................................. �1 158 647 659,14 �1 158 647 659,14
62 9 � Capital subscrito ..................................................... � 24 940,14 �24 940,14

632 10 � Prémios de emissão ................................................ � �
630+631+635+639 11 � Reservas .................................................................. � 24 940,14 � 24 939,89

633 12 � Reservas de reavaliação .......................................... � �
66 13 � Resultados transitados ............................................. 6 515 030,84 13 823 690,98

69(cred.) 14 � Lucro do exercício ................................................. � � 7 308 660,39

                      Total do passivo ................................. �1 656 148 716,19 �1 703 126 845,45

Rubricas extrapatrimoniais

Código Ano Ano anteriordas contas

(90+970) 1 � Passivos eventuais ................................................................. � �

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e comp. por endosso de efeitos redescontados ... � �
(970) Cauções e activos dados em garantia ............................. � �

(92) 2 � Compromissos ....................................................................... � �

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com ... � �

O Conselho de Gerência: Martin Manuel Armas Aguero � Antonio Bernardez Gumiel � Henrique João Araújo de Pontes Leça. � O
Técnico Oficial de Contas, José Duarte Gomes Figueira. 1000236075

GICES � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 7.º, letra A, 1070-067 Lisboa

Capital social: 375 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 53 096.
Contribuinte n.º 502810696.

Balanço em 30 de Junho de 2003 (actividade global)
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................................................ 492 � 492 �
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .................................. 2 390 � 2 390 894
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(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............................................... � � � 523 738
4 � Créditos sobre clientes ................................................................................. � � �
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .......................................... � � � �

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de emissores públicos ..... � � � �
b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de outros emissores .... � � � �

(Dos quais: obrigações próprias) ............................................................. (�)  (�) (�) (�)   

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .......................................... 167 777 � 167 777 �
7 � Participações ................................................................................................ � � � �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ..................................................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ............................................................................ 53 454 8 908 44 546 �

10 � Imobilizações corpóreas ............................................................................... 65 497 8 055 57 442 �

(Dos quais: imóveis) .......................................................................................  (�)  (�) (�)  (�)  

11 � Capital subscrito não realizado .................................................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ............................................. � � � �
13 � Outros activos .............................................................................................. 9 268 � 9 268 4 919
15 � Contas de regularização ................................................................................ 5 626 � 6 626 2 200
16 � Prejuízo do exercício ................................................................................... 154 034 � 154 034 61 033

                               Total do activo .................................................... 458 538 � 441 538 592 785

13 � Resultados transitados ........................................................................................................................... 8 234 72 179
14 � Lucro do exercício ................................................................................................................................ � �

                                        Total do passivo ....................................................................... 441 576 592 785

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Informação, (Assinatura ilegível.) 3000113926

(Em euros)

Passivo 2003 2002

1 � Débitos para com instituições de crédito .............................................................................................. � �

a) À vista ................................................................................................................................................ � �
b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................................................................. � �

2 � Débitos para com clientes ..................................................................................................................... � �

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ............... � �
b) Outros débitos ..................................................................................................................................... � �

ba) À vista ....................................................................................................................................... � �
bb) A prazo

3 � Débitos representados por títulos ......................................................................................................... � �

a) Obrigações em circulação ................................................................................................................... � �
b) Outros ................................................................................................................................................. � �

4 � Outros passivos ..................................................................................................................................... 11 915 112 034
5 � Contas de regularização ......................................................................................................................... 17 502 4 648
6 � Provisões para riscos e encargos .......................................................................................................... � �

a) Provisões para pensões e encargos similares ...................................................................................... � �
b) Outras provisões ................................................................................................................................. � �

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................................................................................... � �
8 � Passivos subordinados ........................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito .................................................................................................................................... 375 000 375 000

10 � Prémios de emissão ............................................................................................................................... � �
11 � Reservas ................................................................................................................................................. 28 924 28 924
12 � Reservas de reavaliação ......................................................................................................................... � �
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VICÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Sede social: Edifício Tália, Centro Tivoli, loja 7, r/c, Vilamoura, 8125 Quarteira

Capital social: 99 758,58 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3171-01.
Contribuinte n.º 503218880.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

2002
Código Activo 2001das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10 1 � Caixa e disponibilidades ...................................... 27 535,59 � 27 535,59 24 541,93
12 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de 90 219,45 � 90 219,45 105 969,59

crédito.
41 9 � Imobilizações incorpóreas .................................. 2 088,72 2 088,72 � �
42 10 � Imobilizações corpóreas ..................................... 63 924,91 19 344,93 44 579,98 12 181,71

55/68 15 � Contas de regularização ...................................... 1 694,63 � 1 694,63 6 338,46

                      Total do activo ............................... 185 463,30 21 433,65 164 029,65 149 031,69

(Em euros)

Código Passivo 2002 2001das contas

36/39 4 � Outros passivos ...................................................................................................... 21 539,73 11 334,70
52/58 5 � Custos a pagar ........................................................................................................ 422,37 2 510,72

62 9 � Capital subscrito ..................................................................................................... 99 759,58 99 759,58
63 11 � Reservas .................................................................................................................. 12 602,97 11 144,51
66 13 � Resultados transitados ............................................................................................. 22 823,72 9 697,51
69 14 � Resultado líquido do exercício ................................................................................ 6 881,28 14 584,68

                                        Total do passivo ........................................................ 164 029,65 149 031,69

Vilamoura, 28 de Março de 2003. � O Sócio Gerente, Vítor Manuel Valente. � O Técnico Oficial de Contas, José Joaquim Ferreira Manso.

Demonstração dos resultados em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

Código Débito 2002 2001das contas

                                                                A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados ...................................................................................... 1,73 2 645,92
71 2 � Comissões .............................................................................................................. 617,82 5 178,90
72 3 � Prejuízos em operações financeiras ........................................................................ � 1,76

73/74 4 � Gastos gerais administrativos ................................................................................. 46 858,63 41 701,22

73 a) Custos com o pessoal ......................................................................................... 28 167,23 23 734,47

Dos quais:

730/731 (� salários e vencimentos) .................................................................... (22 970,72) (19 428,23)
732/733 (� encargos sociais) ............................................................................... (5 196,51) (4 306,24)

74 b) Outros gastos administrativos ............................................................................ 18 691,40 17 966,75

78 5 � Amortizações do exercício .................................................................................... 7 371,44 3 353,64
68 13 � Impostos sobre lucros ............................................................................................ 6 150,42 7 809,19
76 14 � Outros impostos ..................................................................................................... 456,59 34,47
69 15 � Resultado líquido do exercício ............................................................................... 6 881,28 14 584,68

                                        Total ................................................................... 68 337,91 75 309,78

(Em euros)

Código Crédito 2002 2001das contas

                                           B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados .................................................................................. 530,08 130,79
82 2 � Comissões ................................................................................................................. 33 024,60 10 992,19
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83 4 � Lucros em operações financeiras ............................................................................. 31 430,90 64 186,80
67 9 � Resultados ................................................................................................................. 3 352,33 �

Ganhos extraordinários ..................................................................................................... 3 352,33 �

                                              Total .................................................................. 68 337,91 75 309,78

Vilamoura, 28 de Março de 2003. � O Sócio Gerente, Vítor Manuel Valente. � O Técnico Oficial de Contas, José Joaquim Ferreira
Manso. 3000114999

Em euros)

Código Crédito 2002 2001das contas

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A. (SOCIEDADE ABERTA)

Sede social: Avenida da Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa

Capital social: 1 500 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1607.
Contribuinte n.º 500852367.

Balanço em 30 de Junho de 2003
(Em milhares de euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 478 251 � 478 251 491 773
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ......................... 483 883 � 483 883 431 473
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ..................................... 5 576 560 14 713 5 561 847 4 848 579
4 � Créditos sobre clientes ....................................................................... 15 876 257 233 291 15 642 966 14 611 578
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................................ 2 651 683 44 558 2 607 125 3 395 694

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos ..... 646 052 1 807 644 245 932 542
b) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de outros emissores ..... 2 005 631 42 751 1 962 880 2 463 152

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................... (3 005) (�)   (3 005) (2 668)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ................................ 333 552 70 763 262 789 738 832
7 � Participações ...................................................................................... 899 453 48 085 851 368 855 240
8 � Partes de capital em empresas coligadas ........................................... 804 593 2 916 801 677 724 846
9 � Imobilizações incorpóreas .................................................................. 457 739 320 251 137 488 142 924

10 � Imobilizações corpóreas ..................................................................... 644 332 419 054 225 278 301 553

(Dos quais: imóveis) ............................................................................. (319 562) (157 072) (162 490) (226 998)

11 � Capital subscrito não realizado .......................................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ................................... � � � �
13 � Outros activos .................................................................................... 389 307 11 421 377 886 346 212
15 � Contas de regularização ...................................................................... 1 588 981 � 1 588 981 1 046 371
16 � Prejuízo do exercício ......................................................................... � � � �

                            Total do activo ............................................... 30 184 591 1 165 052 29 019 539 27 935 075

(Em milhares de euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito .............................................................................................. 9 434 624 8 945 241

a) À vista ................................................................................................................................................ 371 396 370 958
b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................................................................. 9 063 228 8 574 283

2 � Débitos para com clientes ..................................................................................................................... 11 609 040 11 662 016

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ............... 2 098 571 2 362 006
b) Outros débitos ..................................................................................................................................... 9 510 469 9 300 010

ba) À vista ....................................................................................................................................... 5 575 491 5 099 656
bb) A prazo ..................................................................................................................................... 3 934 978 4 200 354

3 � Débitos representados por títulos ......................................................................................................... 3 327 970 2t572 404

a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................................................................... 1 939 826 829 542
b) Outras provisões ................................................................................................................................. 1 388 144 1 742 862
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(Em milhares de euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos ..................................................................................................................................... 170 080 167 541
5 � Contas de regularização ......................................................................................................................... 346 827 568 425
6 � Provisões para riscos e encargos .......................................................................................................... 300 546 241 591

a) Provisões para pensões e encargos similares ...................................................................................... � �
b) Outras provisões ................................................................................................................................. 300 546 241 591

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................................................................................... 80 300 �
8 � Passivos subordinados ........................................................................................................................... 1 756 908 1 795 124
9 � Capital subscrito .................................................................................................................................... 1 500 000 1 000 000

10 � Prémios de emissão ............................................................................................................................... 300 000 300 000
11 � Reservas ................................................................................................................................................. 83 541 92 029
12 � Reservas de reavaliação ......................................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ........................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício ................................................................................................................................ 109 703 90 704

                                        Total do passivo ....................................................................... 29 019 539 27 935 075

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 211, de 12 de Setembro de 2003, a p. 19 594-(3), foi publicada com
inexactidão a denominação da Associação Conselho de Nobreza. Assim, a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como foi publicada.

3000117377

Rubricas extrapatrimoniais

Ano Ano anterior

1 � Passivos eventuais ................................................................................................................................... 9 885 290 9 615 611

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...................................................... � �
Cauções e activos dados em garantia .............................................................................................. 185 043 176 483

2 � Compromissos ......................................................................................................................................... 1 362 741 1 854 194

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .................................. � �

O Conselho de Administração: Ricardo Espírito Santo Silva � Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes. � O Director do Departamento de
Planeamento e Contabilidade, Manuel José Dias de Freitas. 3000115149
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ANADIA

ALUVIEIRA � ALUMÍNIOS VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1470/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503652911; data do
depósito de contas: 27 de Junho de 2003.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 20002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003057765

MARIA MANUEL DA CRUZ SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1447/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503549738; data do
depósito de contas: 27 de Junho de 2003.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 20002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003059601

BEJA
ALVITO

MANUEL & JOSÉ DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 28/950710;
identificação de pessoa colectiva n.º 503160245.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos da prestação de contas
respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, Mariana Jesus Pinto Fragoso
Lopes Branquinho. 2001456573

BRAGA
BARCELOS

CERÂMICA INFANTE D. HENRIQUE, L.DA

Sede: Magrou, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 178/
650913; identificação de pessoa colectiva n.º 500061858; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20030217.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Jacinto
Araújo Rosendo cessou as funções de gerente, por renúncia.

Data: 31 de Dezembro de 2002.

14 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000462294

TORRES FREIXO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de Filipa Borges, bloco 7, 1.º A, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5317/
20030512; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20030512.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Carlos da Silva Torres Freixo, divorciado, e Maria Celeste da Silva
Torres, divorciada, foi constituída a sociedade, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Torres Freixo � Servi-
ços Médicos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Filipa Borges, bloco 7,
1.º A, freguesia e concelho de Barcelos.

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 gabinetes mé-
dicos, nomeadamente na área de psiquiatria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio José Carlos da Silva Torres Frei-
xo, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria
Celeste da Silva Torres.

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 José Carlos da Silva Torres Freixo, 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.

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.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000473415

LUSOPLATRE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Corujo, pavilhão E, São João de Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5305/
20030506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20030506.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre
Clementina Barbosa Fernandes, casado com José Pereira Alves
na comunhão de adquiridos, Patrícia Alexandra Fernandes Alves,
Tiago Filipe Fernandes Alves, menores, e Duarte Nuno Fernandes
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Alves, casado com Cristina Maria Vieira Soares na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação LUSOPLATRE � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede no lugar do Corujo, pavilhão E, fre-
guesia de São João de Vila Boa, concelho de Barcelos.

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 indústria de construção civil,
empreitadas de obras públicas, acabamentos de construção civil, no-
meadamente aplicação de placas de gesso cartonado, pintura e gesso
projectado. Importação e exportação de materiais para a constru-
ção civil e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente à sócia Clementina Barbosa Fernandes, e
três iguais do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeado gerente José Perei-
ra Alves, atrás identificado.

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.

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.

14 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000473342

CELORICO DE BASTO

TÁXIS CASTELO DE ARNOIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 439/020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505551071;
data: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2001365500

PETRODOISMIL � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 366/010214; identificação de pessoa colectiva n.º 504892037;
data: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 2001365284

VILA NOVA DE FAMALICÃO

F. PIMENTA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2744/910429; identificação de pessoa colectiva
n.º 502547642; data: 06122002.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 2001283539

MEMORIALCATERING � ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5348/000621; identificação de pessoa colectiva
n.º 504867342; data: 10122002.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

28 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 2000431445

COIMBRA
MIRANDA DO CORVO

CONSTRUÇÕES � A. J. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 142/080891; identificação de pessoa colectiva n.º 502602481;
data da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, Ana Margarida Simões Pin-
to Sério. 2001713380

LEIRIA
BATALHA

VIVEIROS DAS CAPELAS � PRODUÇÃO
DE PLANTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1069/
030707; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 98/030707.
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Certifico que Maria Manuela Pereira Ramos, solteira, maior, cons-
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Viveiros das Capelas � Produção de
Plantas, Unipessoal, L.da, com sede na Praça de Mouzinho de Albu-
querque, 3, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho da Batalha.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto horticultura, silvicultura e floricul-
tura, comércio, representação e serviços afins e produção de plan-
tas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo a uma quota pertencente à sócia, Ma-
ria Manuela Pereira Ramos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, em condições a fixar nos respectivos contratos de supri-
mento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos
nos referidos contratos.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, sendo no
entanto desde já nomeada gerente a sócia, Maria Manuela Pereira
Ramos.

§ único. A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus
actos e contratos, sejam de que natureza forem, com a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como sócia
de responsabilidade limitada.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica com a faculdade de amortizar a quota pelo seu
valor nominal respectivo, quando esta seja objecto de penhora, ar-
resto, arrolamento, apreensão judicial ou administrativa, ou quando
por qualquer motivo deva proceder-se judicialmente à sua arremata-
ção, adjudicação ou venda judicial.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, e para
isso a gerência fica autorizada a praticar desde já todos os actos da
sua competência e a proceder aos levantamentos necessários às des-
pesas de constituição e instalação da sociedade.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000494196

CASTANHEIRA DE PÊRA

ESCOLA DE CONDUÇÃO CASTANHEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrícula
n.º 8/930503; identificação de pessoa colectiva n.º 501820442; data
do depósito: 30 de Junho de 2003.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi efectuado o depósito dos documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 2002.

Conferi. Está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Ajudante, Eduardo Bebiano Antunes.
2001360193

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

LUSOLISTA � PUBLICIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9475/990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504659871;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 30 e 31/20021113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Nuno Alexandre Gomes da Costa

Raposo, por ter renunciado, em 17 de Julho de 2002.
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e artigos 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de LUSOLISTA � Publicidade
Geral, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Casal Ribeiro, 18,
5.º, freguesia de São Jorge de Arroios, da cidade 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 sucursais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de 5985 eu-
ros e 58 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
4489 euros e 18 cêntimos a quota pertencente à sócia Maria Luísa
da Costa Machado, e de 1496 euros e 40 cêntimos a quota perten-
cente ao sócio Luís António Gonçalves Pires.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Luísa da
Costa Machado, já nomeada gerente, e do sócio Luís António Gon-
çalves Pires, aqui nomeado gerente.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

4 � Compreendem-se ainda nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002072183

IMOSTÃO � GESTÃO DE PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 374/20020520; identificação de pessoa colectiva
n.º 506103080; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020520.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação e forma

A sociedade adopta a firma IMOSTÃO � Gestão de Projectos
Imobiliários, S. A., e constitui-se sob a forma de sociedade anónima.

ARTIGO 2.º

Sede e representações locais

1 � A sociedade estabelece a sua sede social em Lisboa, na Ave-
nida da República, 83, 8.º
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2 � Por deliberação do conselho de administração, pode a sede
social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou extinguir em território nacional ou
estrangeiro agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de imó-
veis. Gestão e fiscalização de projectos imobiliários próprios ou de
terceiros. Todas as actividades relacionadas com a promoção de
projectos imobiliários.

ARTIGO 5.º

Exercício de actividade

Na prossecução do seu objecto social, a sociedade pode participar
no capital social de outras sociedades constituídas ou a constituir,
seja qual for o respectivo objecto social, e mesmo que regidas por
leis especiais, bem como associar-se, sob qualquer forma, com quais-
quer entidades singulares ou colectivas, privadas ou públicas, nacio-
nais ou estrangeiras, nomeadamente para forma e agrupamentos
complementares de empresas, consórcios ou associações em partici-
pação ou outro tipo de actividade económica ou outras formas de
agrupamento não societário de empresas.

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social é de 750 000 euros, sendo 30 % parcialmen-
te realizado antes da outorga do contrato de sociedade e o restante
70 % no prazo de cinco anos.

2 � O capital social é representado por 150 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

3 � As acções são nominativas, podendo ser tituladas ou escritu-
rais.

4 � Sendo tituladas, representam 1, 5, 10, 100, 1000 ou múlti-
plos de 1000 acções, podendo o conselho de administração emitir
certificados provisórios ou definitivos, assinados por dois adminis-
tradores, podendo a assinatura de um dos administradores ser de
chancela.

5 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros valores mobiliários em forma meramente escritural, desde
que haja prévia deliberação favorável da assembleia geral.

6 � Nos termos da lei poderão vir a ser emitidas acções prefe-
renciais sem voto ou de outra categoria especial.

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias

1 � Para a satisfação de despesas de funcionamento da sociedade,
mediante deliberação da assembleia geral tomada por maioria de dois
terços do capital social, podem ser exigidas a todos os accionistas,
sempre em simultâneo e na proporção das respectivas participações
sociais, prestações acessórias de capital até ao montante máximo
global de 750 000 euros, a efectuar sem qualquer remuneração.

2 � O reembolso das prestações acessórias assim realizadas deve-
rá ser deliberado em assembleia geral, por maioria idêntica à referida
no número anterior, logo que se julgue satisfeito o fim para que foram
efectuadas, questão que, no mínimo, deverá ser apreciada anualmente.

ARTIGO 8.º

Aumentos de capital

Salvo resolução em contrário em assembleia geral, os accionistas
terão, na proporção das que então possuírem, direito de preferência
em quaisquer aumentos de capital social, quer na subscrição de novas
acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal direito não
tenha sido exercido.

ARTIGO 9.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções a cônjuges e descendentes é livre,
não estando sujeita aos requisitos abaixo enunciados.

2 � Os accionistas gozam de direito de preferência na transmis-
são de acções.

3 � Os accionistas exercem a preferência na aquisição das ac-
ções na proporção da suas participações.

4 � O accionista que quiser transmitir as suas acções, deverá
comunicar essa intenção à administração por meio de carta regista-
da com aviso de recepção, devidamente instruída com os elementos
essenciais da projectada transmissão, designadamente o preço, a forma
de pagamento e demais condições da mesma, bem como o nome do
adquirente.

5 � No prazo de 30 dias sobre a recepção da comunicação refe-
rida no número anterior, a administração informará os accionistas
se estes forem em número inferior a 10, ou convocará a assembleia
geral, para que exerçam o direito de preferência previsto no
n.º 2 supra.

6 � O exercício da preferência deve constar da acta da assem-
bleia ou de comunicações registadas, com aviso de recepção, dirigi-
das ao conselho de administração.

7 � Findo o prazo de 20 dias sobre a comunicação prevista no
n.º 4 supra ou da realização da assembleia geral convocada para os
efeitos aí referidos, sem que tenha sido exercido o direito de prefe-
rência, podem as acções ser livremente transmitidas a terceiros nos
termos propostos.

8 � No caso de a transmissão referida no n.º 3 ter natureza gra-
tuita, ou ficando provada a simulação de preço, o exercício do direi-
to de preferência far-se-á pelo valor real, determinado nos termos
do n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

9 � A renúncia ao exercício da preferência, previsto e regulado
neste artigo, pode ser deliberada em assembleia universal ou integrar
deliberação unânime por escrito.

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou fiscal único e um suplente.
2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por três anos,

sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.
3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados

logo que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas
funções até que sejam substituídos, estando dispensados de prestar
caução relativamente ao desempenho dos seus cargos.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas
deliberações, quando legalmente tomadas no âmbito das suas atribui-
ções e competência, são obrigatórias para todos os accionistas.

2 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam e que até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham averbado em seu nome junto de intermediários fi-
nanceiros para o efeito legalmente autorizados ou na sede da socie-
dade.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral

por um membro do conselho de administração, cônjuge, ascendente,
descendente (desde que maior) ou outro accionista, sendo suficiente,
como instrumento de representação, uma carta assinada pelo repre-
sentado dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

5 � Caso os accionistas se queiram fazer representar por pessoa
não prevista no número anterior, será necessário, como instrumen-
to de representação, uma procuração notarialmente reconhecida.

6 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada, pelo res-
pectivo órgão de administração ou direcção, mediante carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

7 � Os instrumentos de agrupamento de accionistas e as cartas
de representação dos accionistas a que se referem os números ante-
riores, deverão ser dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral,
e remetidas para a sede social até ao antepenúltimo dia útil anterior
fixado para a realização da reunião da assembleia geral.

8 � Nenhum accionista poderá fazer-se representar por mais de
uma pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

9 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que ali se encontrem presentes ou representados accionis-
tas que detenham pelo menos 60 % do capital social.
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10 � A convocatória pode fixar igualmente uma segunda data
para a realização da reunião da assembleia geral para o caso de esta,
por falta de quórum, não poder reunir em primeira convocatória,
contando que entre as duas datas medeiem mais de 15 dias de calen-
dário.

11 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, que podem ou não ser accionistas.

12 � Os membros da mesa são eleitos ou reeleitos pela assem-
bleia geral por períodos de três anos, de entre os accionistas ou outras
pessoas.

13 � As vagas ocorridas na mesa da assembleia geral serão pro-
vidas na primeira assembleia geral que ocorra a seguir à sua verifica-
ção.

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, entre três e sete, um dos quais será presidente,
outro vice-presidente e os restantes vogais.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente e vice-presidente.

3 � O conselho de administração poderá delegar algumas das suas
competências em um ou mais dos seus membros, nomeadamente
quanto à gestão corrente da sociedade.

4 � O conselho de administração reúne trimestralmente e ainda
sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a
solicitação de dois administradores.

5 � O conselho de administração pode deliberar validamente
quando estiver presente a maioria dos seus membros, sendo as res-
pectivas deliberações tomadas pela maioria de votos dos membros
presentes ou representados, dispondo o presidente de voto de quali-
dade.

6 � Nas suas faltas ou impedimentos o presidente será substituí-
do pelo vice-presidente ou vogal do conselho de administração por
si designado para o efeito.

7 � Os membros do conselho de administração podem fazer-se
representar por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre-
sidente indicando o respectivo representante e mencionando o dia e
a hora da reunião em causa.

8 � As remunerações dos membros do conselho de administra-
ção serão fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de
accionistas por aquela nomeada para o efeito, por um período de
três anos, coincidente com o mandato dos membros dos órgãos so-
ciais.

9 � As vagas que ocorram no conselho de administração serão
preenchidas nos termos da lei.

10 � Além de outras atribuições gerais resultantes da lei e do
presente contrato, compete ao conselho de administração:

a) Gerir os negócios sociais e efectuar todas as operações relati-
vas ao seu objecto;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, podendo confessar, desistir, transigir e comprometer-se em
arbitragem, bem como constituir mandatários mediante a outorga
das competentes procurações;

c) Adquirir ou alienar quaisquer bens ou direitos, móveis ou imó-
veis, nos termos legalmente autorizados;

d) Dar execução e fazer cumprir a lei, os presentes estatutos, bem
como as deliberações da assembleia geral regularmente tomadas.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

A sociedade obriga-se com a assinatura de um só administrador,
salvo na realização de compras e vendas em que será necessária a
assinatura de dois administradores.

ARTIGO 14.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal, conforme deliberado em assembleia geral.

2 � A remuneração dos membros do conselho fiscal, havendo-o,
será fixada pela assembleia geral ou por uma comissão de vencimen-
tos por esta eleita.

ARTIGO 15.º

Exercício

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

Aplicação de resultados

Os resultados positivos de cada exercício, devidamente aprova-
dos, terão a seguinte ordem de aplicação:

a) Um mínimo de 5 % para a constituição ou reintegração da re-
serva legal, até atingir o montante legalmente exigível;

b) Outras aplicações impostas por Lei;
c) O remanescente terá o fim determinado por deliberação da

assembleia geral.
ARTIGO 17.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � No caso de dissolução da sociedade, o presidente do conselho
de administração será o liquidatário, procedendo à partilha e liquida-
ção dos bens sociais conforme as deliberações da assembleia geral.

2 � Na falta de deliberação da assembleia geral ou no caso de
partilha em espécie, os bens, individualmente considerados, serão
adjudicados ao accionista que por eles maior lance oferecer.

ARTIGO 18.º

Acções penhoradas, arrestadas ou adjudicadas
judicialmente

Os accionistas reconhecem expressamente à sociedade o direito
de amortizar pelo seu valor nominal as acções que forem penhora-
das, arrestadas ou adjudicadas judicialmente e, se o titular das acções
amortizadas não quiser ou não puder outorgar o respectivo do-
cumento, será o preço depositado na Caixa Geral de Depósitos, à
ordem de quem de direito.

ARTIGO 19.º

Disposições transitórias

Fica desde já autorizado o conselho de administração a movimen-
tar e levantar livremente a totalidade do capital social depositado
em Instituição de Crédito, à ordem da sociedade, para satisfação de
todas as despesas autorizadas e previstas, bem como daquelas que
sejam necessárias ao normal funcionamento da sociedade.

Órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, António Jorge Lorenzo

de Oliveira e Maia, casado, Rua de Rui Faleiro, 128, Porto; vice-
-presidente, José Miguel Santos Vieira Neves, casado, Rua de Custó-
dio Vieira, 4, 3.º, esquerdo, Lisboa; vogais: Albino Jorge Fonseca de
Oliveira Maia, casado, Rua de Carvalho, 109, 3.º, esquerdo A, Por-
to, Rodrigo Jorge Fonseca de Oliveira Maia, casado, Rua da Vilarinha,
1215, Porto, e Jorge Manuel Lorenzo de Oliveira e Maia, casado,
Rua do Pinheiro, 6, Monte Estoril, Cascais.

Fiscal único, Pereira Rosa, Vítor Ladeiro, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua de São Filipe Nery, 25, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000208281

JOÃO & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6773; identificação de pessoa colectiva n.º 503782726; inscrição
n.º 11/020710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002106304

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TABACARIA NOTA GROSSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 064/610702; identificação de pessoa colectiva n.º 500480907;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 195/020327.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
4375 euros, pertencente à sócia Maria Emília Borges Batista Nunes
Pereira, outra de 625 euros, pertencente ao sócio Aníbal David Pe-
reira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002488673

PORTO
LOUSADA

ANTERO & AGOSTINHO � FÁBRICA
DE CALÇADO, L.DA

Sede: Cimo da Vila, Alvarenga, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1270/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505302071; data da
apresentação: 030624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2002 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2002881472

VILA DO CONDE

ISAR � RAKOLL CHEMIE PORTUGUESA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 116/

650915; identificação de pessoa colectiva n.º 500142416; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 22/15042003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 11 de Março de
2003.

Quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente, José Belmiro Rodrigues

Ferreira, casado, Rua de Afonso Baldaia, 753, Hab. 131, Porto; vogais:
Maria da Conceição dos Santos Gomes, solteira, maior, Rua de João
Fonseca da Lapa, 126, Vila do Conde, e Fernando António Silva de
Almeida, casado, Alameda de Eça de Queirós, 363, 6.º, esquerdo,
Porto.

Conselho fiscal: presidente, Sandra Helena Pinto de Sousa, casa-
da, Rua de Adelino Amaro da Costa, 285, 4.º, esquerdo, Maia; vogal,
Miguel Ângelo Martins Sousa, casado, Rua Central de Campos, 97,
Avintes; revisor oficial de contas, Óscar Quinta, Canedo da Mota &
Pires Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Óscar José Alçada da Quinta, casado, revisor oficial de
contas, Rua de Pero Escobar, 225, Leça da Palmeira, Matosinhos;
revisor oficial de contas suplente, José Carlos Canedo Gonçalves da
Mota, casado, Rua de D. Amélia Martinho Alves, 516, Maia.

Está conforme.

24 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230223

ISAR � RAKOLL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1724/

950214; identificação de pessoa colectiva n.º 502647213; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 21/15042003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 11 de Março de
2003.

Quadriénio de 2002-2006.
Conselho de administração: presidente, José Belmiro Rodrigues

Ferreira, casado, Rua de Afonso Baldaia, 753, Hab 131, Porto; vo-
gais: Maria da Conceição dos Santos Gomes, solteira, maior, Rua de
João Fonseca da Lapa, 126, Vila do Conde, e Fernando António Silva
de Almeida, casado, Alameda de Eça de Queirós, 363, 6.º, esquerdo,
Porto.

Conselho fiscal: presidente, Sandra Helena Pinto de Sousa, casa-
da, Rua de Adelino Amaro da Costa, 285, 4.º, esquerdo, Maia; vogal,
Miguel Ângelo Martins Sousa, casado, Rua Central de Campos, 97,
Avintes; revisor oficial de contas, Óscar Quinta, Canedo da Mota &
Pires Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Óscar José Alçada da Quinta, casado, revisor oficial de
contas, Rua de Pero Escobar, 225, Leça da Palmeira, Matosinhos;
revisor oficial de contas suplente, José Carlos Canedo Gonçalves da
Mota, casado, Rua de D. Amélia Martinho Alves, 516, Maia.

Está conforme.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230221

EUROMATEL � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2443/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 502284650; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 24; números e data das
apresentações: 17 e 20/150403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções.
Gerente: Guilherme Fernandes da Silva, por renúncia, em 1 de Abril

de 2003.
Nomeação de gerente.
Nomeado: João Emídio Andrade da Fonseca, casado, Rua de An-

tónio Correia da Silva, 58, Ramalde, Porto, em 1 de Abril de 2003.

Está conforme.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230220

EURORIBOL � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2581/

991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504711997; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
09042003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções.
Gerente: Ana Maria Semblano Silva, por renúncia, em 2 de Se-

tembro de 2002.

Está conforme.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230219

CLÍNICA LABORATORIAL DE VILA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2614/991223; identificação de pessoa colectiva n.º 501209697;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
4/080403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções.
Gerente: Alberto Santiago Rodrigues de Sousa, por renúncia, em

27 de Junho de 2002.

Está conforme.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230218
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BAMBU � CLÍNICA PEDIÁTRICA E CENTRO
DE ENFERMAGEM DE VILA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2136/
970828; identificação de pessoa colectiva n.º 503969214; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
04042003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções.
Gerente: Maria João Leitão Carvalho Martins, por renúncia, em

19 de Março de 2003.

Está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230217

GESCARTÃO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3549/
030102; identificação de pessoa colectiva n.º 503032603; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 22; números e data das
apresentações: 24 e 25/31032003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções de administrador, Sérgio Ricardo Gonzalez
Andion, por renúncia, em 14 de Fevereiro.

Designação por cooptação de administrador, para preenchimento
de vaga, Paulo Manuel Ferreira Sobral, casado, Rua de Justa Ferreira
Dias, Oliveirinha, Aveiro, em 14 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230215

PINHEIRO & OLIVEIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 993/
890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502136979; data da
apresentação: 23082002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

9 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000230214

MAX GOLD � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3610/030402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
02042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 18 de Fevereiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, perante mim, Lic. Lina
Maria Cabrita Deus Oliveira, notária respectiva, comparecem como
outorgantes:

1.º Zhonghu Ruan Li, número de identificação fiscal 243216106,
natural da China, de nacionalidade espanhola, solteiro, maior, se-
gundo declara, residente habitualmente em Zhejiange, China, e, quan-
do em Portugal, na Rua Nove, lote 33, Fajozes, Árvore, Vila do
Conde, titular do passaporte n.º A4906695500, emitido em 12 de
Novembro de 2002, pela Direccion General de La Polícia, em
Espanha, o qual declarou bem compreender a língua portuguesa;

2.º Zhongxian Ruan Li, com a ficha de inscrição de número de
identificação fiscal de pessoa singular I 4313187, natural da China,
de nacionalidade espanhola, casado com Yalan Zhao sob o regime

da comunhão geral, residente habitualmente em Zhejiange, China,
e, quando em Portugal, na Rua Nove, lote 33, Fajozes, Árvore, Vila
do Conde, titular do passaporte n.º 50549836-E, emitido em 2 de
Dezembro de 1999, pela Direccion General de La Polícia, em
Espanha, o qual declarou bem compreender a língua portuguesa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documentos
de identificação.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade por quotas que
há-de reger-se pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Max Gold � Importação e Ex-
portação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nove, lote 33, Beches,
Fajozes, freguesia de Árvore, concelho de Vila do Conde.

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 comércio, importação, ex-
portação e representação de artigos de confecção, tecidos, decora-
ção, vestuário, calçado, pronto a vestir, obras de arte, acessórios de
moda de criança, escritório e brindes.

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 � 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 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 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.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230302

TRANSPLUS � GESTÃO DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3611/030403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
03042003.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSPLUS � Gestão de Trans-
portes, S. A., e toma a forma de sociedade anónima, com sede na
Avenida de Bernardino Machado, lugar de Formariz, freguesia e
concelho de Vila do Conde.

2 � Por deliberação do conselho de administração ou administra-
dor único, a sociedade pode mudar a sede social e estabelecer filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação social.

3 � Por deliberação do conselho de administração ou administra-
dor único, a sociedade poderá adquirir participações em sociedades
cujo objecto seja igual ou diferente daquele que está exercendo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão, fretamento e aluguer no
transporte terrestre de mercadorias.

II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e fica representado por
10 000 acções de valor nominal de 5 euros cada uma, dividido em
títulos de 1, 5, 10, 20 e 50 acções.

ARTIGO 4.º

As acções são ao portador, livremente convertíveis por vontade
dos accionistas interessados, ficando a cargo destes as despesas de
conversão.

ARTIGO 5.º

O capital social está inteiramente subscrito e realizado em dinheiro.

ARTIGO 6.º

Por deliberação tomada em assembleia geral, o capital social po-
derá ser aumentado por uma ou mais vezes, nas condições de subs-
crição e de realização e, bem assim, na forma de emissão naquela
estabelecidas.

ARTIGO 7.º

Em todos os aumentos de capital social será dada preferência aos
accionistas, na proporção das acções que possuírem.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias ou
alheias e fazer sobre elas as operações que o conselho de administra-
ção ou o administrador único, com a anuência do fiscal único, tiver
por convenientes, nos termos da lei.

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia é constituída pela universalidade dos accionistas.

ARTIGO 11.º

A cada 20 acções corresponde 1 voto.

ARTIGO 12.º

Quando todas as acções forem nominativas as assembleias gerais
são convocadas pelo presidente da mesa por cartas registadas com a
antecedência mínima de 21 dias.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indi-
cado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos quadrienalmente, de entre os accionistas ou ou-
tras pessoas, podendo ser reeleitos e terão remuneração global fixa-
da em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral, para que possa deliberar em primeira convo-
catória, devem estar presentes ou representados accionistas que de-
tenham, pelo menos, acções correspondentes a metade do capital
social.

ARTIGO 16.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionis-
tas possuidores de um número de acções não inferiores a 20, aver-
badas em seu nome, ou, sendo ao portador, depositadas na sede so-
cial ou em qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do
marcado para a reunião.

§ único. Poderão os accionistas possuidores de menor número de
acções agrupar-se de forma a completarem o número exigido e fa-
zerem-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 17.º

Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia geral
por cônjuge, ascendente, descendente, membro do conselho de ad-
ministração ou administrador único da sociedade ou outro accionista
e, para prova do respectivo mandato, bastará uma carta, com assi-
natura, dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 18.º

1 � A administração da sociedade competirá a um conselho de
administração composto de três ou cinco membros ou a um admi-
nistrador único, sendo o número destes fixado pela assembleia geral,
que designará o presidente.

2 � O conselho de administração ou administrador único terá
direito à remuneração que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 19.º

Os membros do conselho de administração ou o administrador único
serão eleitos quadrienalmente, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração deve reunir, pelo menos, uma
vez em cada trimestre.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 21.º

Ao conselho de administração ou administrador único são confe-
ridos os mais amplos poderes para deliberar sobre todos os negócios
referentes à sociedade, nomeadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente;

b) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou obrigar bens
e direitos mobiliários ou imobiliários e tomar e dar de arrendamento
quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja reputado
conveniente dos interesses sociais;

c) Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e im-
portante com outras empresas;

d) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir,
transigir ou comprometer-se por arbitragem;

e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da
sociedade e fixar-lhes as atribuições respectivas.

ARTIGO 22.º

O conselho de administração ou administrador único, ou quem o
represente, não poderá obrigar a sociedade em actos ou documentos
que não digam respeito exclusivamente às suas operações, nem con-
ceder a terceiros, em nome dela, quaisquer garantias, inclusive cam-
biantes.
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ARTIGO 23.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura de dois administrado-
res ou com a assinatura do administrador único.

ARTIGO 24.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.

ARTIGO 25.º

O fiscal único é eleito pela assembleia geral, pelo período de qua-
tro anos.

§ único. O fiscal único terá direito à remuneração que a assem-
bleia geral lhe fixar.

VI

Aplicação de resultados

ARTIGO 26.º

Os lucros líquidos constantes no balanço terão a aplicação decidi-
da por maioria simples na assembleia geral.

VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 27.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral
ou nos casos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma da liquidação e designará os liquidatários.

VIII

Disposições gerais

ARTIGO 29.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas, e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 30.º

É estipulado o foro da Comarca de Vila do Conde, com expressa
renúncia a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a
sociedade e os accionistas.

Certifico ainda que os órgãos sociais, para o quadriénio de 2003-
-2006, considerando-se empossados desde a data de constituição da
sociedade, são:

Mesa da assembleia geral: presidente, Augusto José dos Santos Pinto
Trindade, identificado segundo outorgante; secretária, Ana Manuela
Capitão Casimiro, identificada quarta outorgante.

Administrador-único: Dr. Luís Filipe Lamouroux Barroso, identi-
ficado primeiro outorgante.

Fiscal único: efectivo, Duarte Nuno e Teixeira Pinto, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, n.º 144, representada pelo Dr. Duarte
Nuno Cardoso Amorim Pinto, casado, com domicílio profissional
na Rua do Campo Alegre, 1306, 3.º, sala 303, desta cidade do Por-
to, revisor oficial de contas n.º 522; suplente, Henrique Duarte e
Gonçalves, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 122, re-
presentada pelo Dr. José Henrique Poças de Almeida, casado, com
domicílio profissional na Praceta do Professor Egas Moniz, 170,
desta cidade do Porto, revisor oficial de contas n.º 698.

Secretário da sociedade: secretária, Laurinda Reis, divorciada,
solicitadora, residente na Rua de São João Bosco, 156, 1.º, direito,
habitação 11, desta cidade do Porto; secretário suplente, João Cou-
tinho, casado, solicitador, com domicílio profissional na Rua da
República, 211, na cidade da Figueira da Foz.

Está conforme.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230205

MIGUEL RAMALHÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3617/030411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
11042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Miguel Ramalhão & C.ª, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Nossa Senhora das Neves, 29, freguesia de
Azurara, do concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação e comércio de má-
quinas e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas, sendo uma de
3000 euros, pertencente ao sócio José Miguel Sousa Dias de Vas-
concelos Ramalhão, e uma de 2000 euros, pertencente à sócia Carla
Sofia Salgado Carvalho Rodrigues.

§ único. Os sócios da sociedade obrigam-se, na proporção das res-
pectivas participações no capital social, à realização de prestações
suplementares de capital no montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, de acordo com o que for deliberado pela assembleia
geral, compete a um gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, o
sócio José Miguel Sousa Dias de Vasconcelos Ramalhão.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar ou vender bens imóveis ou móveis, designadamente

veículos automóveis;
b) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer locais e trespassar

quaisquer estabelecimentos comerciais, bem como alterar ou efec-
tuar a rescisão de contratos de arrendamento;

c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios. A cessão de
quotas a terceiros depende sempre da aprovação prévia da sociedade,
gozando os sócios de direito de preferência na sua alienação. A con-
cessão de autorização fica dependente da observância prévia, por
parte do cedente, das regras relativas ao direito de preferência esta-
belecidas nos números seguintes.

2 � O cedente deve comunicar aos outros sócios, por carta regis-
tada com aviso de recepção, o nome e a residência do cessionário,
o preço convencionado, o prazo e o modo de pagamento, bem como
quaisquer outras informações de interesse para o negócio.

3 � Os sócios que pretendam exercer o seu direito de preferência
devem comunicar a decisão ao cedente no prazo de 30 dias a contar
da recepção da carta deste, sob pena de preclusão do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 7.º

Na hipótese de exclusão de sócios, a sociedade pagará ao sócio
excluído o valor nominal da sua quota e a parte correspondente ao
fundo de reserva legal, ou o valor que resultar do último balanço
aprovado, se for menor, devendo o pagamento ser dividido em qua-
tro prestações semestrais sem juros, vencendo-se a primeira 60 dias
após a deliberação de exclusão de sócio.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 226 � 30 de Setembro de 200320 914

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode também amortizar quotas nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arrema-

tação ou adjudicação judiciais, ou quando a quota seja arrolada, arre-
matada, penhorada ou incluída em massa falida ou insolvente;

c) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colecti-
vas;

d) Por morte do sócio titular;
e) Sempre que a quota tenha sido cedida sem que haja sido pedido

consentimento, sendo este necessário.
2 � O preço a pagar será o resultante das disposições do Código

das Sociedades Comerciais aplicáveis à amortização de quotas.

Está conforme.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230204

DROGARIA ALEXANDRINA EUSÉBIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3626/030429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
29042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Drogaria Alexandrina Eusébio,
Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Estrada Velha,
646, lugar de Areia, da freguesia de Árvore, do concelho de Vila do
Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de ferragens,
tintas, vidros e equipamento sanitário.

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, Alexandrina Maria Calvário Lopes Ribei-
ro Eusébio.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares, por deli-
beração da assembleia geral, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
da única sócia, Alexandrina Maria Calvário Lopes Ribeiro Eusébio
ou de qualquer outro gerente designado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente.

3 � A sócia única pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme.

10 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230202

EURORIBOL � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2581/
991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504711997; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/29042003.

Certifico que, com relação sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação de administrador único.
Nomeado: Fernando José do Amaral Pinto Ferreira, divorciado,

Largo de Eça de Queirós, Edifício Eça, 157-R, 6.º, Vila Nova de
Famalicão.

Período: até final do quadriénio de 1999/2002.
Data da deliberação: 3 de Setembro de 2002.

Está conforme.

10 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230294

INFINEON TECHNOLOGIES � FABRICO
DE SEMICONDUTORES, PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2103/
970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503690287; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 1/21042003.

Certifico que, com relação sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 17 de Dezembro
de 2002.

Período: um ano.
Conselho de administração: presidente, Carlos Manuel de Melo

Ribeiro, Rua de São Francisco Xavier, 102, Lisboa; vogais: Volker
Erich Müller, Jardins da Gandarinha, bloco 3-5B, Guia, Cascais,
Peter Michael Wilhelm Majerus, Rhein Alle 116 A, D 40545,
Düsseldorf, Alemanha, Franz Wilhelm Hugo Kemper, Feldafinger
Str. 59 D-82343, Pócking, Alemanha, e Michael Buckermann,
St. Cajetan-Str. 13, Munique, Alemanha, sendo todos casados.

Fiscalização: fiscal único, João Augusto & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por João Albino Cor-
deiro Augusto, revisor oficial de contas, solteiro, maior, Edifício
Monumental, Avenida da Praia da Victória, 71 A, 11.º, Lisboa; su-
plente, João Carlos de Almeida Fernandes, revisor oficial de contas,
casado, Rua do General Firmino Miguel, lote G-5A, Lisboa.

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230293

ADHERE � PRODUTOS ADESIVOS, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2156/

971021; identificação de pessoa colectiva n.º 503982539; números
e data das apresentações: PC 40 e 41/230403.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002 e contas consolidadas de 2002.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230292

IATCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E BARCOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2620/
20000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504828150; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/23042003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 24 de Janeiro de
2003.

Triénio de 2003-2005.
Administrador único, Nelson Gonçalves da Silva, casado, Rua dos

Benguiados, 354, Vila do Conde.
Fiscal único: Jacinta de Fátima Santos Carneiro, casada, revisor

oficial de contas, Rua dos Bonitos de Amorim, Póvoa de Varzim;
suplente, Isabel Maria Brito Gonçalves Pinto, solteira, maior,
revisor oficial de contas, Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 150,
Porto.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230291
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XAVIER & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3613/030404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
04042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 12 de Março de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Luísa Helena Xavier Monteiro, divorciada, natural da fregue-
sia de Azurém, concelho de Guimarães, residente na Rua do Burgal,
131, rés-do-chão, direito, em Mindelo, Vila do Conde, titular do
bilhete de identidade n.º 8287579, emitido pelos Serviços de Identi-
ficação Civil do Porto, em 3 de Abril de 2000, contribuinte fiscal
n.º 149815590;

2.º Adelina Fernandes Peixoto, casada no regime de comunhão de
adquiridos com António Norberto Albino Xavier Freitas, natural da
freguesia da Ponte, concelho de Guimarães, onde reside na Rua da
Ponte, 334, titular do bilhete de identidade n.º 3753185, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 6 de Agosto de
2002, contribuinte fiscal n.º 162985185.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam as outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Xavier & Fernandes, L.da, com sede
na Rua do Burgal, 131, rés-do-chão, direito, freguesia de Mindelo,
concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos cosméticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for 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.

12 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230301

O RETIRO DAS CUNHADAS � CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3615/030408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
08042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 7 de Abril de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Mónica Alves Ferreira Azevedo, casada no regime de comu-
nhão de adquiridos com Manuel António Silva Azevedo, natural do
Brasil, residente na Rua dos Verdes, 177, rés-do-chão, em Moreira,
Maia, titular do bilhete de identidade n.º 13821270, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 12 de Julho de 2000,
contribuinte fiscal n.º 203301285;

2.º Maria da Conceição da Silva Azevedo Maciel, casada no re-
gime de comunhão de adquiridos com Hernâni Manuel Maciel da
Silva, natural da freguesia do Mindelo, concelho de Vila do Conde,
residente na Rua do Tapado, 51, em Malta, Vila do Conde, titular
do bilhete de identidade n.º 7390282, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil do Porto, em 17 de Março de 2000, contribuinte fis-
cal n.º 148726232.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam as outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O Retiro das Cunhadas � Cafetaria,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Alberto Moreira, 1071, freguesia de
Vilar, concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de cafetaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230300

MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3616/030410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
10042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 10 de Abril de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim respectivo notá-
rio licenciado Rui Jorge Pereira Mendes, compareceu como outor-
gante Maria do Carmo dos Santos Silva, divorciada, natural da fre-
guesia de Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos, residente
na Via de José Régio, 1012, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde,
titular do bilhete de identidade n.º 984425, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil do Porto, em 14 de Novembro de 1997, nú-
mero de identificação fiscal 163522561, sócia n.º 389/P da Ordem
dos Farmacêuticos.

Verifiquei a identidade da outorgante em face da exibição do refe-
rido documento de identificação.

E pela outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria do Carmo dos Santos Sil-
va, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Via de José Régio, 1012, freguesia de Vilar
do Pinheiro, concelho de Vila do Conde.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de uma farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia, que desde já fica no-
meada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde

que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230299

ELAMA � COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3614/030404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
04042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim Aida Lurdes
Cordeiro, ajudante principal do mesmo Cartório, em exercício, por
se encontrar vago o lugar de Notário, compareceram como outor-
gantes:

1.º Vítor Fernando Carvalho Ribeiro Pontes e mulher, Marília
Gomes Eusébio Pontes, casados no regime de comunhão de adquiri-
dos, naturais da freguesia e concelho de Vila do Conde, onde residem
na Rua de Sanches de Baena, 15, 2.º, direito, titulares dos bilhetes de
identidade n.os 5820705 e 3852098, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil do Porto, respectivamente, em 11 de Dezembro de
1997 e 8 de Janeiro de 1998, números de identificação fiscal
217462715 e 149625979, que outorgam, cada um em seu próprio
nome, e ambos, como legais representantes de sua filha menor,
Ashley Kristen Gomes Ribeiro Pontes, natural do Canadá e com eles
residente, número de identificação fiscal 242940366.

2.º Elasa Marília Gomes Ribeiro Pontes, solteira, maior, natural
da freguesia e concelho de Vila do Conde, onde reside com os pri-
meiros outorgantes, número de identificação fiscal 229860680.

Verifiquei a identidade da segunda outorgante por abonação e a
dos restantes outorgantes em face da exibição dos referidos documen-
tos de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que celebram entre si e a representada
menor, um contrato de sociedade comercial por quotas, que fica a
reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 A sociedade adopta a firma ELAMA � Comércio Equipamen-
tos Telecomunicações, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida do Dr. Carlos Pinto Ferreira, 54,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Vila do Conde.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação e comercialização de equipamentos de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas iguais do valor
nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ví-
tor Fernando Carvalho Ribeiro Pontes e Marília Gomes Eusébio
Pontes, e outras duas iguais do valor nominal de 500 euros, perten-
centes uma a cada uma das sócias, Elasa Marília Gomes Ribeiro Pontes
e Ashley Kristen Gomes Ribeiro Pontes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios maiores prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à não sócia Dina
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Alexandra da Silva Alves, casada, residente na Rua de António Gon-
çalves Linhares, 493, 1.º, direito, em Vila do Conde, que desde já
fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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 previsto na lei, for cedi-
da 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.

12 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230298

BORGAMY � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3621/030416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
16042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 16 de Abril de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, respectivo notário, compareceu como outor-
gante Isabel da Conceição de Sousa Moreira Machado, divorciada,
natural da freguesia de Macieira, do concelho de Lousada, onde re-
side no lugar de São Gonçalo, titular do bilhete de identidade
n.º 7076326, emitido em 24 de Outubro de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil do Porto, contribuinte fiscal n.º 143997262.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do mencionado
documento de identificação.

Declarou a outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de BORGAMY � Confecções, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de Coutinho Lanhoso,
711, da freguesia e concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção, comércio e representações
de produtos diversos, nomeadamente vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, pertence a ela sócia, que desde já é nomeada gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.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.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230297

J. & J. FREITAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3624/030423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
23042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. & J. Freitas � Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Estrada Velha, 856, 1.º, direito, freguesia
de Árvore, concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer forma de representação social, em terri-
tório nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 37 500 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Magalhães Frei-
tas, e uma do valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio
João Francisco Andrade Freitas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até três vezes o capital social.

ARTIGO 4

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230296
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JOSÉ MONTEIRO LIMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3625/030428; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
28042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 28 de Abril de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceu como
outorgante José Manuel Monteiro Lima, casado no regime de sepa-
ração de bens com Maria Isabel Simões Rodrigues Lima, natural de
Moçambique, residente na Rua das Hortas, 34, na Póvoa de Varzim,
titular do bilhete de identidade n.º 12658091, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, em 18 de Abril de 2001, con-
tribuinte fiscal n.º 221099417.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido do-
cumento de identificação.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Monteiro Lima, Unipessoal, L.da,
com sede na Avenida de Júlio Saul Dias, 142, freguesia e concelho
de Vila do Conde.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento de bens imobi-
liários e promoção imobiliária.

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 outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme respecti-
va decisão, pertence ao sócio, que desde já é nomeado gerente, sen-
do suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230295

LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 214/
740606; identificação de pessoa colectiva n.º 500432066; Número
e data da apresentação: PC 88/120603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

28 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230117

AUGUSTO RAMALHÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 292/
770524; identificação de pessoa colectiva n.º 500633428; Número
e data da apresentação: PC 87/120603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

28 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230115

MARTINS & RIBEIRO � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1892/
960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503606588; Número
e data da apresentação: PC 86/120603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

28 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230114

LOQIN � CONSULTORIA EM GESTÃO
E LOGÍSTICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3630/030505; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
05052003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 5 de Maio de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Luís Miguel Tavares Carneiro, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Matosinhos, residente na Rua do Mar Adriático,
1.º, esquerdo, em Labruge, Vila do Conde, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 10589737, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, em 25 de Fevereiro de 2000, contribuinte fiscal
n.º 212868233;

2.º Paula Cristina dos Santos Costa, solteira, maior, natural da
freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, residente
com o primeiro outorgante, titular do bilhete de identidade
n.º 10520135, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 17 de Julho de 2000, contribuinte fiscal n.º 208457372.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LOQIN � Consultoria em Gestão e
Logística Industrial, L.da, com sede na Rua do Mar Adriático, 35,
1.º, esquerdo, freguesia de Labruge, concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em consultoria em logística industrial e
gestão, nomeadamente nas áreas da qualidade, ambiente e higiene e
segurança no trabalho.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Tavares Carneiro, e
uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Paula
Cristina dos Santos Costa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Luís Miguel
Tavares Carneiro, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for 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.

13 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001878079

ATITUDES ÍNTIMAS � COMÉRCIO DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3634/030509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
09052003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Constituição de sociedade

No dia 7 de Março de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceu como
outorgante Armando Rodrigues Teixeira Alves, divorciado, natural
da freguesia de Ramalde, na cidade do Porto, residente na Rua de
França Júnior, 546, em Matosinhos, titular do bilhete de identidade
n.º 2856637, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 26 de Fevereiro de 1993, contribuinte fiscal n.º 160822041.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido do-
cumento de identificação.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Atitudes Íntimas � Comércio de Moda,
Unipessoal, L.da, com sede na Alameda dos Descobrimentos, 79,
freguesia e concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, importação e representa-
ção de vestuário, acessórios de moda, calçado, artigos de
marroquinaria, de perfumes e artigos de higiene pessoal.

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 outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme respecti-
va deliberação, pertence ao sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001878206

VALDEMAR & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3465/
021025; identificação de pessoa colectiva n.º 506341356; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
03042003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções.
Gerente: Deolinda Lopes Brito, por renúncia, em 10 de Março de

2003.

Está conforme.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230213

AQUECILUMINA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3606/030325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
25032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 26 de Fevereiro de 2003, no 2.º Cartório Notarial de Vila
do Conde, perante mim licenciada Maria Goretti Moreira Neves Pinto
de Azevedo, notária do mesmo Cartório, compareceram como ou-
torgantes:

1.º Álvaro Fernandes Gomes, número de identificação fiscal
134720830, casado com a segunda outorgante no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de António Bessa Queirós, 359,
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rés-do-chão, da freguesia e concelho da Póvoa de Varzim, e natural
da freguesia de Touguinhó, deste concelho de Vila do Conde, bilhete
de identidade n.º 3919697, emitido em 11 de Novembro de 1997,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Isabel Margarida da Silva de Bem Gomes, número de identifi-
cação fiscal 159174023, casada com o primeiro outorgante, com
ele residente e natural da freguesia e concelho da Póvoa de Varzim,
bilhete de identidade n.º 7561345, emitido em 27 de Setembro de
1999, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus refe-
ridos bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que se regerá pelas disposições constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AQUECILUMINA � Instalações
Eléctricas e Pichelaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Prof. Mário Armandito de Al-
meida, 9, nesta cidade de Vila do Conde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá instalar e manter sucursais, filiais, agên-
cias ou outra forma de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social instalações eléctricas e sani-
tárias, pichelaria e aquecimento central.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Álvaro Fernandes Gomes, e outra
no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Isabel Marga-
rida da Silva de Bem Gomes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros, desde que assim o
deliberem por unanimidade

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, ficam afectas a ambos os sócios
Álvaro Fernandes Gomes e Isabel Margarida da Silva de Bem Go-
mes, já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um dos gerentes ora nomeados.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos, bem como alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade perderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreen-

didas, para a massa falida, ou insolvência ou por qualquer forma
sujeitas a venda judicial ou subtraídas ao poder da disposição do seu
titular;

c) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fa-
zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos.

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consenti-

mento da sociedade, que preferirá em primeiro lugar, cabendo este
direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Está conforme.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230212

CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE OFTALMOLOGIA
DR. RAUL JORGE MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3605/030325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
25032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da
escritura lavrada aos 28 de Fevereiro de 2003, a fl. 3 do livro
n.º 384-D do 1.º Cartório Notarial de Vila do Conde.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Clínica Médico Cirúrgica de
Oftalmologia Dr. Raul Jorge Moreira, L.da, tem a sua sede na Rua do
Lidador, 181, rés-do-chão, Vila do Conde, e o seu início conta-se a
partir de hoje.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, bem como deslocar a sua sede para qualquer con-
celho do País sem dependência de deliberação da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem como objecto social clínica médico-cirúrgica de
Oftalmologia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
7650 euros, pertencente ao sócio Raul Jorge de Andrade Moreira,
outra de 5850 euros, pertencente à sócia Carolina da Conceição da
Silva Maia, e outra de 1500 euros, pertencente ao sócio Pedro
Manuel Peixoto Teixeira de Aguiar.

4.º

A assembleia geral poderá deliberar, por unanimidade, a exigência
de prestações suplementares de capital, cujo montante não poderá
exceder os 25 000 euros.

5.º

1 � São livremente permitidas, no todo ou em parte, as cessões
de quotas entre sócios, carecendo as demais do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios cedentes, em segundo lugar.

2 � Se mais de um sócio pretender a quota, será esta dividida na
proporção das participações de capital, salvo acordo em contrário
dos sócios.

3 � O sócio que quiser ceder a sua quota a terceiro, comunicá-lo-
-á à sociedade e aos demais sócios por carta registada com aviso de
recepção, com indicação do pretenso cessionário, do preço e demais
condições de cessão.

4 � A sociedade e os consócios terão o prazo de, respectivamen-
te, 30 e 45 dias para se pronunciarem, entendendo-se o seu silêncio
como não desejando preferir na cessão.

6.º

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

a) Por insolvência ou falência do seu titular;
b) Por arresto, arrolamento ou penhora de quota;
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c) No caso de venda ou de adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o seu titular.
2 � Nas hipóteses previstas nas alíneas a), b) e c) o valor da

quota é o do último balanço aprovado e o seu pagamento far-se-á
em seis prestações semestrais e iguais.

3 � Considera-se findo o processo de amortização com o depó-
sito da última prestação na Caixa Geral de Depósitos ou acto equi-
valente.

7.º

1 � É vedado a qualquer sócio, salvo autorização da assembleia
geral, dar a quota ou parte dela em garantia ou caução de alguma
obrigação alheia aos direitos e interesses da sociedade.

2 � A contravenção do disposto no número anterior deste artigo é
motivo de exclusão do sócio, podendo a respectiva quota ser amor-
tizada nos termos do artigo 6.º

8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam afectas ao sócio Raúl Jorge
de Andrade Moreira, que desde já é nomeado gerente, obrigando-se
a sociedade com a sua assinatura.

2 � A sociedade poderá constituir mandatário, pessoas a ela es-
tranhas, para determinados negócios ou espécie de negócios, mas a
sociedade só ficará vinculada se a delegação lhes atribuir expressa-
mente esse poder.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim com tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos para a
sociedade, acordar e transigir em juízo.

9.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sobrevivos ou capazes, nomeando estes um,
de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto se man-
tiver em estado de comunhão hereditária.

10.º

Em caso de dissolução da sociedade, a liquidação será feita extra-
judicialmente, sendo liquidatários, salvo diferente deliberação, os
gerentes da sociedade nessa data, liquidação essa que deverá estar
terminada no prazo de dois anos.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência de 15 dias.

Está conforme.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230211

PIERLUIGI PEDROTTI � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3607/030331; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
31032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Sociedade unipessoal por quotas

No dia 27 de Março de 2003, na Secretaria Notarial da Póvoa de
Varzim, perante mim a notária do 2.º Cartório Maria Idalina Fer-
nandes Pereira Amador, compareceu como outorgante Pierluigi
Pedrotti, casado com Laura Maria de Castro Ferreira sob regime da
comunhão de adquiridos, natural de Itália, de nacionalidade italiana,
e residente na Rua da Ribeirinha, 38, da freguesia da Touguinha, do
concelho de Vila do Conde, contribuinte n.º 219751129.

Verifiquei a sua identidade por exibição do bilhete de identidade
n.º 16199067, de 3 de Dezembro de 1997, do Porto.

O outorgante declarou que, por esta escritura, dá forma legal a
um contrato de sociedade comercial unipessoal por quotas, que fica-
rá regulada pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Pierluigi Pedrotti � Sociedade Uni-
pessoal, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua da Ribeirinha, 38, da freguesia de
Touguinha, do concelho de Vila do Conde.

3.º

A sociedade tem por objecto a instalação de climatização e cana-
lizações.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor, do sócio
Pierluigi Pedrotti.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
ficando desde já designado gerente o sócio, Pierluigi Pedrotti.

2 � É suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a so-
ciedade.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

6.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, não
podendo, no entanto, as prestações serem superiores a 20 vezes o
capital social.

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º
F do Código das Sociedades Comerciais.

Mais declarou o outorgante que a gerência fica autorizada a, mes-
mo antes do registo definitivo da sociedade:

a) Proceder ao levantamento das entradas depositadas para paga-
mento e aquisição de equipamentos;

b) Comprar quaisquer bens imóveis ou bens móveis, incluindo
veículos automóveis e celebrar contratos de locação financeira ou
aluguer de longa duração para a sua aquisição; tomar de arrendamen-
to quaisquer locais e contrair empréstimos.

Está conforme.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230210

UTOPIAS � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3608/030331; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
31032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UTOPIAS � Artigos de Decoração, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua E, 14-B, Zona Industrial de Árvore,
da freguesia de Árvore, deste concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio por grosso e a
retalho de quadros pintados e artigos de decoração.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em quatro quotas, uma no valor nominal de
15 000 euros, pertencente ao sócio António Fernando Almeida
Machado, outra no valor nominal de 7500 euros, pertencente ao
sócio Luís Filipe Salgado Tranqueira, e duas iguais no valor nominal
de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Romeu
Diogo Almeida de Soares Machado e Simão Nuno Almeida de Soares
Machado.
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ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementares até
ao dobro do capital social, conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo do con-
sentimento da sociedade quando feita a estranhos, atribuindo-se aos
sócios não cedentes o direito de preferência a exercer em termos
gerais.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio António Fer-
nando Almeida Machado, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar, em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é
necessária a assinatura do sócio gerente António Fernando Almeida
Machado.

ARTIGO 8.º

Os gerentes não podem, em nome da sociedade, assinar letras de
favor, fianças, avales ou quaisquer outros documentos, estranhos aos
negócios sociais, sob pena de, fazendo-o, serem responsabilizados
individualmente, pelas obrigações que assim contraírem e pelos pre-
juízos causados à sociedade.

ARTIGO 9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio
falecido e ou interdito, legalmente representado, nomeando aqueles
um, de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230209

AUTO GERMANO PINHEIRO � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3609/030401; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
01042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 24 de Fevereiro do ano 2003, no 1.º Cartório Notarial de
Vila do Conde, perante mim licenciada Maria de Lurdes Dias Olivei-
ra Ramos, notária do mesmo Cartório, compareceram como outor-
gantes:

1.º Germano Daniel de Azevedo Pinheiro, número de identifica-
ção fiscal 119730090, casado com a segunda outorgante sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Agra, 50, da
freguesia de Guilhabreu, deste concelho de Vila do Conde e natural
da freguesia de Fornelo, também deste concelho, titular do bilhete
de identidade n.º 3850188, emitido em 26 de Novembro de 1999,
Porto; e

2.º Arminda Maria Azevedo Piloto Pinheiro, número de identifi-
cação fiscal 188644130, casada com o primeiro outorgante, com
ele residente e natural da freguesia de Massarelos, do concelho do
Porto, titular do bilhete de identidade n.º 8571460, emitido em 12 de
Janeiro de 2000, Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus refe-
ridos bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, a qual se regerá pelas disposições constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Auto Germano Pinhei-
ro � Reparação de Automóveis, L.da, tem a sua sede na Avenida de
Manuel Dias, 76, da freguesia de Retorta, deste concelho de Vila do
Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na reparação, manutenção e reconstru-
ção de veículos automóveis. Compra e venda de veículos automó-
veis. Compra e venda de máquinas e ferramentas industriais. Repa-
ração e manutenção de máquinas e ferramentas industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Germano
Daniel de Azevedo Pinheiro e Arminda Maria Azevedo Piloto Pi-
nheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada e represen-
tada, em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes pode-
rão comprar e vender viaturas automóveis.

4 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros de igual natureza.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas a favor de estranhos dependem do consenti-
mento da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou
representante legal do interdito, nomeando aqueles um, de entre si,
que a todos represente enquanto a quota se mantiver no estado de
comunhão hereditária.

Está conforme.

5 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230208

PROBOS � RESINAS E PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2032/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503811823; números
e data das apresentações: PC 46 e PC 47/30042003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

Mais certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas consolidadas do ano de 2002.

10 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230263

AMPESA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2541/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 501117210; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 10/30042003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções.
Gerente: Fernanda Elisabete Costa Ferreira dos Santos, por renún-

cia, em 2 de Abril de 2003.

Está conforme.

10 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230262
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FERNANDO & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 1467/
930401; identificação de pessoa colectiva n.º 502965649; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230268

TURBOCONDE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE TURBOCOMPRESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2618/
20000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504693140; data da
apresentação: 160103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

28 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000230267

DELFIM & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 207/
740328; identificação de pessoa colectiva n.º 500083851; número e
data da apresentação: PC 44/28042003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230266

IMPERIAL � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 39/
330204; identificação de pessoa colectiva n.º 500105359; número e
data da apresentação: PC 45/28042003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230265

TÁXIS SILVA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2219/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504057790; número e
data da apresentação: PC 43/28042003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230264

RM PERMESA, S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 7/
030331; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/31032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se por RM Permesa, S. A., e rege-se pelos
presentes estatutos, e no que não estiver previsto nestes, pela Lei
das Sociedades Anónimas, Texto Refundido de 22 de Dezembro de
1989, e outras disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seu domicílio em Urduliz (Vizcaya), Barrikako
Bide Kalea 4, Polígono Industrial Igeltzeras.

Corresponde ao conselho de administração a transferência do
domicílio dentro do mesmo território municipal, assim como deci-
dir e acordar a criação, supressão ou transferência de sucursais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto:
a) Fabricação, comércio, distribuição, venda e montagem de pro-

dutos siderometalúrgicos, metálicos, acessórios, ferramentas e em
especial de chapas perfuradas, estampadas, embutidas, mecanizadas
e tratadas superficialmente para diversas aplicações, assim como a
importação e exportação de produtos siderometalúrgicos, metálicos
e acessórios.

b) Assistência, gestão, direcção, administração, promoção, inter-
venção, participação em empresas ou na sua criação, constituição
ou desenvolvimento.

c) Promoção, estudo e desenvolvimento de produtos e activida-
des industriais, comerciais e de distribuição em empresas próprias ou
participadas e exploração ou cessão de cânones ou royalties e direi-
tos de propriedade industrial.

d) Serviços de mediação, gestão, representação e comércio inte-
rior e exterior, armazenamento, arrendamento, e em geral comer-
cialização e distribuição de todo o tipo de produtos.

A sociedade poderá realizar as actividades que constituem o seu
objecto, total ou parcialmente, de uma forma directa, ou mediante
participação noutras sociedades ou entidades com ou sem personali-
dade jurídica.

A sociedade não realizará nenhuma das actividades sujeitas a re-
gime de autorização especial e legislação especial.

ARTIGO 4.º

A sociedade inicia as suas actividades no dia da outorga da escri-
tura da sua constituição e a sua duração será indefinida.

TÍTULO II

Capital, acções

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 111 850 euros, representado por
185 000 acções que se dividem em títulos nominativos, cada uma
com o valor nominal de 6 euros e 1 cêntimo, de uma mesma classe
e série única, numeradas sequencialmente de 1 a 185 000 ambos in-
clusive, encontrando-se totalmente subscritas e liberadas.

ARTIGO 6.º

Os títulos das acções ou extractos de inscrição, em cada caso, serão
assinados pelo presidente e pelo secretário do conselho de adminis-
tração e poderão ser títulos múltiplos.

TÍTULO III

Assembleia geral e órgão de administração

ARTIGO 7.º

A sociedade é regida, governada e administrada pela assembleia
geral de accionistas e pelo órgão de administração.

Assembleias gerais

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais ordinárias e extraordinárias serão o órgão
supremo da sociedade e as suas deliberações, sendo adoptadas em
conformidade com os presentes estatutos e com os preceitos legais
de aplicação geral, serão obrigatórias para todos os accionistas,
incluindo para os menores, incapazes, ausentes ou desistentes, sem
prejuízo dos direitos de separação e de impugnação legais.

ARTIGO 9.º

A competência, convocação e constituição das assembleias gerais,
reger-se-ão pelos artigos da Lei das Sociedades Anónimas, aplican-
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do-se respectivamente, em cada caso, as condições mínimas exigi-
das nas citadas disposições. As deliberações tomar-se-ão por maioria
de votos, correspondendo cada voto a 1 cêntimo de euro do capital
nominal investido. Cada accionista poderá ser representado somen-
te por outro accionista, ou seus representantes legais.

A assembleia geral designará o presidente e o secretário, e se não
o fizer, actuará como presidente aquele que o seja do órgão de admi-
nistração e como secretário aquele que o seja do dito órgão de admi-
nistração, ou o seu substituto, e na sua falta a pessoa designada para
o caso pela assembleia geral.

Órgão de administração

ARTIGO 10.º

O órgão de administração da sociedade fica constituído por um
conselho de administração.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração será constituído por três conselhei-
ros como mínimo e sete como máximo. A fixação do número de
conselheiros pertence à assembleia geral de accionistas.

Para ser conselheiro da firma, não será necessário ter a condição
de accionista.

A duração do cargo de conselheiro será por um prazo máximo de
cinco anos, podendo renovar-se os cargos por períodos sucessivos
de igual duração máxima. No momento da nomeação a assembleia
definirá a duração do cargo, e se o não fizer entender-se-á que a
duração do mesmo é pelo prazo máximo fixado nos estatutos.

A assembleia geral, em qualquer momento e em todos os casos,
terá livre faculdade de separação, revogação ou reeleição sucessiva
dentro do prazo estatutário, dos conselheiros. Em caso de vacatura,
o mesmo conselho poderá preenchê-la provisoriamente entre os
accionistas, sem prejuízo de que a assembleia geral na sua primeira
reunião nomeie um novo conselheiro.

O conselheiro nomeado em substituição de outro só exercerá as
suas funções quanto ao período de tempo que faltava ao seu antecessor
designado por prazo determinado.

Também o conselho designará entre os seus membros o presiden-
te e vice-presidente, se o não fizer a assembleia geral, e no seu seio
ou fora dele o secretário, que neste último caso não terá direito de
voto, por não ser conselheiro. Assim mesmo, poderá designar-se um
vice-secretário.

O presidente será substituído pelo vice-presidente e este pelo vogal
mais velho, e o secretário será substituído pelo vice-secretário ou,
na sua falta, pelo vogal mais jovem que não desempenhe a presidên-
cia ou por um funcionário da sociedade designado pelo conselho.

As deliberações serão tomadas por maioria de votos presentes ou
representados, e o presidente gozará de voto de qualidade, em caso
de empate. Os conselheiros só poderão ser representados por outro
conselheiro.

ARTIGO 12.º

Corresponde ao órgão de administração representar a sociedade e
encaminhar, vigiar e dirigir a sua administração com faculdades para
resolver todos os negócios e assuntos que, directa ou indirectamen-
te, se relacionem com o objecto social e assim, entre outras facul-
dades, e com carácter meramente exemplificativo poderá:

a) Participar na constituição de sociedades;
b) Comprar, vender, permutar e por qualquer outro título adquirir

e alienar bens de toda a natureza, móveis e imóveis, efectuar arren-
damentos sujeitos ou não a registo, constituir, modificar e cancelar
fianças, penhoras, hipotecas e demais direitos reais e todo o tipo de
actos de disposição, alienação ou oneração, inclusive sobre os bens
imóveis dentro do funcionamento e tráfico da empresa. Aceitar
hipotecas ou outras garantias de qualquer tipo.

c) Dar, tomar e contrair empréstimos a prestações ou crédito com
ou sem juros, e com ou sem garantia, e para o efeito, efectuando as
prestações ou garantias adequadas ao caso concreto, sejam reais ou
pessoais.

d) Abrir e cancelar depósitos e contas correntes em dinheiro ou
valores em todo o tipo de estabelecimentos bancários e de crédito,
incluindo no Banco de Espanha e Caixas de Aforro e suas respecti-
vas sucursais, depositando ou retirando fundos das mesmas, efectu-
ando transferências.

e) Prestar e constituir fianças e depósitos e demais garantias,
provisórias ou definitivas, dentro do funcionamento e tráfico da
empresa e cancelar as constituídas, inclusive em Caixas Gerais de
Depósitos.

f) Livrar, aceitar, intervir, endossar, descontar, protestar e nego-
ciar letras de câmbio, cartas, ordens, pagamentos, cheques, talões e
outros documentos de giro e de comércio.

g) Concorrer a leilões, concursos e concursos-leilões, assembleias,
fazendo em cada caso as ofertas e propostas que considere oportuno
ou retirando-as.

h) Celebrar todo o tipo de contratos com quaisquer pessoas físi-
cas ou jurídicas, organismos públicos e privados e organismos do
Estado, da província, do município e comunidades autónomas, com
as condições que julgue oportunas, bem como rectificá-los ou res-
cindi-los.

i) Propor as acções e excepções que procedam perante os juízos,
magistraturas ou tribunais de qualquer tipo, grau ou jurisdição, sejam
civis, criminais, laborais ou de trabalho, contencioso-administrati-
vos, económico-administrativos ou outros; interpor os recursos ex-
traordinários, inclusive o de cassação, revisão, audiência em revelia,
nulidade da arbitragem de equidade ou injustiça notória e para desis-
tir de qualquer um deles e de todo o procedimento, pedir a suspensão
do procedimento, absolver posições, e efectuar confissão judicial,
submeter questões ou diferendos à resolução de árbitros ou efectuar
transacções.

j) Resolver tudo o que se ache conveniente aos interesses sociais,
salvo se o assunto a decidir estiver reservado à assembleia geral de
um modo expresso pela lei.

No que não está reservado à assembleia geral, resolverá as dúvidas
que surjam na interpretação deste estatuto.

k) Conferir poderes e mandatos nos termos que se julgue conve-
nientes, e com a faculdade de substituição de qualquer pessoa física
ou jurídica, accionistas ou não.

l) Deliberar o pagamento de dividendos passivos para a liberação
do valor nominal das acções, a distribuição ou distribuições parciais
à custa de benefícios e a colocação de acções quando existam em
carteira.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração reúne-se sempre que o exija o inte-
resse social, sendo a sua convocação da competência do presidente
por iniciativa própria, assim como a pedido de dois ou mais conse-
lheiros e poderá deliberar por maioria de vogais presentes ou repre-
sentados, apenas com a presença ou representação de metade mais
um dos seus membros, se são pares, e a maioria se são ímpares.

Os conselheiros só poderão ser representados por outros conse-
lheiros. Cada conselheiro tem um voto próprio e um dos outros
membros do conselho que representa.

O presidente gozará de voto de qualidade em caso de empate.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração poderá designar no seu seio uma
comissão executiva, um ou vários conselheiros delegados, e atribuir-
-lhes todos ou parte dos poderes delegáveis conforme a lei. A dele-
gação permanente de poderes delegáveis, em tais pessoas, exige a
presença ou representação e conformidade de dois terços dos mem-
bros do conselho. Em caso algum poderão ser objecto de delegação
a prestação de contas, apresentação de balanços e relatório de ges-
tão à assembleia geral, informações sobre a gestão e aplicação de
resultados, nem as faculdades que esta conceda ao conselho, salvo se
expressamente for autorizado para o efeito.

As deliberações consignar-se-ão no livros de actas, autorizadas estas
pelo presidente e o secretário. Validar-se-ão mediante certificação
expedida pelo secretário e visada pelo presidente do conselho e a
sua execução corresponde, salvo delegação especial, ao presidente.

ARTIGO 15.º

O cargo de conselheiro não será retribuído.
Se algum dos conselheiros prestar à sociedade serviços por cargos

para os quais haja sido nomeado como gerente, director, represen-
tante ou por trabalhos profissionais ou de qualquer outra índole, o
que receberá será em função do trabalho que desenvolva e não pelo
seu carácter de conselheiro, que é totalmente independente.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração poderá nomear um ou vários geren-
tes, os quais representarão solidariamente, isto é, cada um por si só,
a firma social e a sociedade, sem prejuízo das faculdades do conselho
e dos poderes que este decida atribuir a outras pessoas.

Em consequência, e salvo se o conselho de administração dispu-
ser noutro sentido, constituirão faculdades da gerência:

1) Representar a sociedade perante todo o tipo de autoridades,
juízos, audiências, jurados, tribunais, delegações, comissões, comités,
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serviços fiscais, ministérios, magistraturas de trabalho, caixas e ins-
tituições nacionais, comandos militares de marinha, juntas de obra
de porto, alfândegas, dependências do estado, comunidades autóno-
mas, província ou município e quaisquer outros organismos ou enti-
dades públicas ou privadas, e intervir perante os mesmos em todo o
tipo de actos, gestão, diligências, expedientes, pleitos, causas ou juízos
e recursos civis, criminais, administrativos, económico-administra-
tivos, contencioso-administrativo, ou de qualquer outro tipo incluindo
recurso de cassação;

2) Regular, dirigir e vigiar a marcha e funcionamento da socie-
dade e seus negócios, atendendo à prática e gestão dos mesmos;

3) Dar e receber comprovativos e cartas de pagamento;
4) Realizar todo o tipo de actos e contratos, inclusive com o

Estado, comunidades autónomas, província e município, Caixa Ge-
ral de Depósitos, Banco de Espanha e outros organismos em quais-
quer dos seus departamentos, delegações ou oficinas;

5) Concorrer aos leilões e concursos para a adjudicação de obras,
bens ou serviços, efectuando propostas ou modificando-as, e consti-
tuir as fianças provisórias e definitivas que forem exigidas;

6) Nomear e separar o pessoal ao serviço da sociedade, assim
como definir o seu vencimento e as suas funções;

7) Abrir, acompanhar e cancelar no Banco de Espanha ou em
qualquer outro banco, caixa de aforros ou estabelecimento bancário,
contas correntes à vista e a crédito, e cadernetas de aforro, retirar
ou depositar nas mesmas valores, e assinar, para o efeito, talões,
cheques, ordens e todos os documentos necessários para renovar,
prorrogar e cancelar nos seus vencimentos, sempre que se ache
oportuno, e constituir e repor garantias, formalizando todos os do-
cumentos necessários para a sua abertura, curso, incidências e can-
celamento e dar conformidade aos saldos;

8) Girar, endossar, aceitar, avalizar, negociar, descontar, intervir,
indicar, cobrar, pagar e protestar letras de câmbio e demais efeitos
mercantis de crédito e giro, e formular contas de ressaque e requerer
protestos por falta de aceitação ou de pagamento;

9) Contratar seguros de todas as classes, fretamentos, transportes
e documentações aduaneiras, compra ou venda de mercadorias ou
provisões, obséquios ou instrumentos, assinar facturas, guias, solici-
tações e declarações juramentadas, prestar ou exigir e aprovar ou
impugnar contas, efectuar pagamentos, cobrar somas em dívida por
qualquer título, inclusive nos serviços do Estado, província ou muni-
cípio, ou em quaisquer outros organismos públicos ou privados, reti-
rar dos correios cartas, certificados, despachos, paquetes, giros pos-
tais e valores declarados, e das companhias ferroviárias, navais e de
transporte em geral, alfândegas e agências, géneros e correspondên-
cia remetidos, formular protestos e reclamações, abrir, contestar e
assinar a correspondência, e preencher os livros comerciais com
respeito pelas leis, levantar protestos de avarias. Intervir em actas
notariais de requerimento, notificação de presenças e outras, solici-
tar e retirar talões de carburantes;

10) Nomear e separar advogados e procuradores e conferir pode-
res gerais e especiais para intervir em assembleias de credores.

TÍTULO IV

Reservas sociais, benefícios e sua distribuição

ARTIGO 17.º

Anualmente, com efeitos reportados ao dia 31 de Dezembro, os
administradores elaboram um balanço que será submetido à aprova-
ção da assembleia geral, respeitando os requisitos estabelecidos nas
leis vigentes. O produto líquido que resulte, deduzidos os gastos,
impostos e amortizações, distribuir-se-á da seguinte forma:

a) Para o fundo de reserva legal, as quantidades que as disposições
legais determinam;

b) Para distribuição ou para fundos da reserva voluntária, os va-
lores fixados na assembleia.

TÍTULO V

Arbitragem

ARTIGO 18.º

Todos os diferendos que surjam entre a sociedade, seus adminis-
tradores, directores, gerentes, conselheiros delegados, representan-
tes, accionistas, liquidatários ou entre alguns dos nomeados, inclu-
sive as referentes à interpretação do estatuto em geral serão resolvidos
através de arbitragem de equidade, sendo os árbitros designados por

mútuo acordo entre as partes e, na sua falta, pelo procedimento
arbitral da Lei de 5 de Dezembro de 1998, conferindo-se a este pac-
to o valor de acordo arbitral, e designando-se desde já para tal cargo
de árbitro, na falta de acordo, o decano do ilustre Colégio de Advo-
gados do domicílio da sociedade, ou advogados que este designe. Para
determinar o valor das acções relativas ao exercício do direito de
aquisição preferente previsto nos estatutos será árbitro, não haven-
do acordo das partes, aquele que desempenha o cargo de presidente
do ilustre Colégio de Censores de contas correspondentes ao domi-
cílio da sociedade com as excepções previstas.

A parte que promova a questão, requererá à outra parte que com-
pareça perante um notário do domicílio social, com o objectivo de
aceitar através de escritura pública, a matéria e conteúdo da arbitra-
gem.

A parte que não compareça à outorga desta escritura, ou impeça
a formalização da mesma com os requisitos legais a favor dos árbi-
tros designados por mútuo acordo, ou em outro caso, da pessoa que
desempenha o cargo citado, incorre na sanção penal de que sejam da
sua responsabilidade todos os gastos, custas judiciais e extra-judicias,
inclusive os honorários de advogados e procurador, que justifique a
formalização judicial da arbitragem.

Para a arbitragem será competente o domicílio social.
O facto de não se outorgar voluntariamente a escritura definidora

da arbitragem, constituirá prova bastante para que, no trâmite de
formalização judicial da mesma, a nomeação de árbitros recaia a favor
das pessoas que ocupam os cargos anteriormente designados.

O árbitro ou árbitros ditarão o laudo segundo seu leal saber e en-
tender, na arbitragem de equidade, que deverá ser resolvido no prazo
máximo de um mês a contar da última data da aceitação dos árbi-
tros, devendo dar-se oportunidade adequada às partes para serem
ouvidas e para poderem apresentar as provas que julguem oportu-
nas, sem estarem sujeitas a outro procedimento distinto do que seja
ordenado pelos próprios árbitros ou árbitro, na sequência de decisão
comum ou tomada por maioria. Os árbitros terão competência para
resolver todas as questões submetidas ao seu laudo, determinando o
alcance dos pontos debatidos, podendo estender-se a tudo quanto se
relacione com os mesmos sem limitação alguma e com a faculdade
para impor sanções penais, independentemente de que os mesmos
árbitros condenem expressamente no pagamento das custas.

Exceptua-se da aplicação da arbitragem, o exercício das acções de
impugnação de deliberações em que seja imperativo o procedimento
estabelecido na Lei das Sociedades Anónimas.

Está conforme.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000230207

ALUMINOFER � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3612/030409; inscrição n.º 7; data da apresentação: 09042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALUMINOFER � Caixilharia
de Alumínios, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Fial, 21, da
freguesia de Ferreiró, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, fabricação e instalação de portas,
janelas e elementos similares em alumínio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de valor no-
minal de 3500 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel dos Santos
Carvalho, e outra de valor nominal de 1500 euros, pertencente à
sócia Esperança Marisa Dias Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Rui Manuel dos
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Santos Carvalho, que desde já é nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender veículos automóveis e comprar imóveis, bem
como tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos e assinar
contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em negócios estra-
nhos ao objecto social, nomeadamente em fianças, abonações e le-
tras de favor.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
sócios, mas a favor de estranhos carece do consentimento da socie-
dade, à qual, em segundo lugar, e aos sócios não cedentes, em pri-
meiro lugar, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sobreviventes e com os herdeiros do falecido, devendo estes
nomear um, de entre si, que a todos represente na sociedade enquan-
to a quota se mantiver no estado de comunhão hereditária.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência, falência ou dissolução do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se, em partilha decorrente de divórcio ou separação judicial de

bens, a quota for adjudicada a quem dela não é titular;
e) Quando a quota tenha sido cedida sem o consentimento da

sociedade, nos casos em que dele careça;
f) Quando qualquer sócio envolver os bens sociais em negócios

estranhos ao objecto social ou aos interesses da sociedade;
g) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as

obrigações que para ele resultem deste pacto ou da lei.
2 � A contrapartida da amortização será correspondente ao va-

lor determinado pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já au-
torizada a proceder ao levantamento do capital social depositado,
para fazer face às despesas com a constituição e registo da sociedade
e para aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230206

ASILINE � IDEIAS, OBRAS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3620/030416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
16042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação ASILINE � Ideias, Obras
e Decoração, L.da, e tem a sua sede social na Rua do Rio da Gandra,
870, 4485-721 Vila Chã, do concelho de Vila do Conde.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação local, no País ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe, sem dependência de autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a projecção e gestão de design e
decoração de lojas, construção e restauro de lojas e edifícios, com-
pra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio Américo Rei de
Miranda e a outra à sócia Silvina Maria Alves Ambrósio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acor-
do com o que for deliberado em assembleia geral, compete aos dois
sócios, que são desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é bastante a assinatura de um dos sócios gerentes.

3 � A assembleia geral pode nomear gerentes pessoas estranhas
à sociedade, bem como exonerá-los.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios, carecendo
as demais do consentimento da sociedade, gozando os sócios não
cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, mediante prévia deliberação
dos sócios.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular da quota a amortizar;
1) A contrapartida da amortização será a que resultar de um ba-

lanço especial, organizado para o efeito pela gerência, e levado a
cabe por peritos, um indicado por cada sócio;

2) O balanço referido deverá estar concluído no prazo máximo de
60 dias a contar da deliberação da amortização da quota;

b) Se a sociedade proprietária de uma quota se dissolver ou for
considerada falida;

c) Quando qualquer quota seja arrestada, penhorada, ou por qual-
quer forma judicial ou contratualmente tirada da posse e administra-
ção do sócio seu titular, sem qualquer oposição por parte deste;

d) Por falecimento de um sócio. Neste caso a amortização da quota
será feita no prazo de seis meses pelo seu valor de situação líquida
aos herdeiros legais.

2 � A contrapartida será paga em duas prestações: metade no
prazo de 30 dias a contar do balanço efectuado e a outra metade
acrescida de juros à taxa legal então em vigor, no prazo de um ano
a contar daquela data.

3 � Amortizada qualquer quota, a mesma passa a figurar no ba-
lanço como quota amortizada, podendo posteriormente os sócios
deliberar em assembleia geral, para o efeito convocada, a criação de
uma ou várias quotas, em vez da amortizada, destinadas a serem
alienadas aos sócios.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, desde
que aprovadas pela maioria simples do capital social.

ARTIGO 9.º

1 � Os lucros serão distribuídos, depois de deduzida a reserva le-
gal, conforme deliberação a tomar em assembleia geral.

2 � O exercício social reportar-se-á a 31 de Dezembro de cada
ano e será objecto de discussão e aprovação até ao último dia do
mês de Março do ano imediato.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

ARTIGO 11.º (transitório)

A gerência fica desde já autorizada a praticar quaisquer negócios,
directamente relacionados com o objecto social, assumindo-os a
sociedade de pleno direito, com o seu registo definitivo na Conser-
vatória do Registo Comercial.

Está conforme.

24 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230203
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TIME CODE � AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2160/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 504020439; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/13062003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Maio de 2003.

Está conforme.

28 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000230118

SANTARÉM
CONSTÂNCIA

JOÃO VICENTE SALDANHA OLIVEIRA E SOUSA
& FILHOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 133/
020320; identificação de pessoa colectiva n.º 505837749.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002, da so-
ciedade em epígrafe, em 27 de Junho de 2003.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406991

URBREIS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 94/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504080768.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002, da so-
ciedade em epígrafe, em 27 de Junho de 2003.

3 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406843

GOMÁ-CAMPS PORTUGAL � FABRICANTE
DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 109/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 503339440.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002, da so-
ciedade em epígrafe, em 27 de Junho de 2003.

3 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406959

EMPEV � GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 107/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504447459.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002, da so-
ciedade em epígrafe, em 27 de Junho de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406398

TRANSMONTALVO, SERVIÇOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 130/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505880857.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002, da so-
ciedade em epígrafe, em 23 de Junho de 2003.

3 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406894

FERREIRA DO ZÊZERE

GRANIZÊZERE � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 125/980925; identificação de pessoa colectiva n.º 503109770.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de 2002.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001485107

MECÂNICA CENTRAL DO TOJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 45/980914; identificação de pessoa colectiva n.º 501174400.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de 2002.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001485816

EGM � ELECTRICIDADE GERAL
E MECANOTÉCNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 109/980923; identificação de pessoa colectiva n.º 502749059.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de 2002.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001485069

T4 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 178/990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504440187.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de 2002.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001485085

DORNEVENTOS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 274/030626; identificação de pessoa colectiva
n.º P506614492; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/030626.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DORNEVENTOS � Organiza-
ção de Eventos e Animação Turística, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guilherme de Pavia,
freguesia e concelho de Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere.
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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 organização, produção e rea-
lização de eventos. Animação turística e cultural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 500 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, Assunção Maria da Silva
Dias. 2001485794

MAÇÃO

AUTO-CARDIGUENSE � COMÉRCIO, REPARAÇÃO
E REBOQUE DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 277/
030618; identificação de pessoa colectiva n.º P506545113 (provi-
sório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030618.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre os
sócios, Carlos Alberto da Silva e Teresinha de Jesus Lourenço Lopes
da Silva, casados um com o outro na comunhão de adquiridos, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � Que pela presente escritura deliberam constituir entre si uma
sociedade comercial por quotas com a firma Auto-Cardiguense �
Comércio, Reparação e Reboque de Veículos, L.da, e tem sede na Rua
de São Bernardo, freguesia de Cardigos, concelho de Mação.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social.

2.º

O objecto social consiste no comércio, manutenção, reparação e
pintura de veículos automóveis ligeiros e pesados, comércio de pe-
ças e acessórios; assistência e reboque de veículos na estrada.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas, cada uma no valor nominal de 2500 euros,

pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto da Silva e
Teresinha de Jesus Lourenço Lopes da Silva.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao décuplo do capital social, reembolsáveis quando julgadas dis-
pensáveis sendo a data e a forma de restituição fixadas em assem-
bleia geral que delibere e reembolso.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio Carlos Alberto da Sil-
va, desde já nomeado gerente.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

5.º

A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deliberado
em assembleia geral, no entanto se for remunerada poderá consti-
tuir total ou parcialmente em participação nos lucros da sociedade
depois de retiradas as percentagens e conforme deliberado em as-
sembleia geral.

6.º

A sociedade fica desde já autorizada, através da sua gerência, a
proceder ao levantamento da importância representativa do capital
social depositado, tendo em vista o pagamento dos encargos com a
respectiva constituição e para aquisição de equipamento necessário
à sua instalação e actividade.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Manuel Castelo
Galinha. 2001601565

TORRES NOVAS

ADMINISTORRES � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 2002/030530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030530.

Certifico que entre Vasco Manuel Veiga Clara Arnaut Pombeiro,
número de identificação fiscal 166729329, natural da freguesia de
São Pedro, concelho de Torres Novas, solteiro, maior, residente na
Rua de Frei Amador Arrais, 7, rés-do-chão, direito, em Lisboa, por-
tador do bilhete de identidade n.º 6993707, de 31 de Outubro de
2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Luís
Augusto Nest Arnaut Pombeiro, número de identificação fiscal
112598439, natural da freguesia da Luz, concelho de Tavira, casado
com Maria de Fátima Veiga Clara Arnaut Pombeiro sob o regime da
comunhão geral, residente na morada acima indicada, portador do
bilhete de identidade n.º 1206528, emitido em 12 de Novembro de
1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos bilhetes de
identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade por quotas nos termos constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADMINISTORRES � Adminis-
tração de Condomínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Reis, 19, 1.º,
frente, sala C, em Torres Novas, freguesia de Santa Maria, concelho
de Torres Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 na gestão e administração de
condomínios.

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, uma do valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Vasco
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Manuel Veiga Clara Arnaut Pombeiro e outra do valor nominal de
1500 euros, pertencente ao sócio Luís Augusto Nest Arnaut
Pombeiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade 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 nomeado gerente o sócio Vasco Manuel Veiga
Clara Arnaut Pombeiro.

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.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000301460

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

EXCELENTÍSSIMO, PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua da ZAE (zona actividades económicas), 10,
Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 664/030625; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/030625.

Certifico que, entre Mário Rui Sanona Coelho e Vera Cristina dos
Santos Guimarães Coelho, casados na comunhão de adquiridos, resi-
dentes na Rua do Cónego, 23, Alcácer do Sal, foi constituída a so-
ciedade supra, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Excelentíssimo, Produtos
Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua ZAE (zona actividades
económicas), 10, freguesia de Torrão, concelho de Alcácer do Sal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, fabrico de produtos
alimentares, confecção de leitão e seus derivados, cabeça de xara,
restauração, criação de suínos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, 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, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica, desde já nomeado gerente, o sócio, Mário Rui Sanona
Coelho.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002126089

BARREIRO

RAFIBARRE � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2842/
010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505335107; data:
27062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

7 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002678740

TCDEC � TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2813/
001031; identificação de pessoa colectiva n.º 505106876; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679789

JACKPOT � PAPELARIA E LOTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 982/
880502; identificação de pessoa colectiva n.º 501977287; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679401
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QUIMITÉCNICA � SERVIÇOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1226/
900711; identificação de pessoa colectiva n.º 502413271; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679363

SAMEC � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1022/
880824; identificação de pessoa colectiva n.º 502028157; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679800

QUIMITÉCNICA AMBIENTE � TRATAMENTO
DE RESÍDUOS E EFLUENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2791/
000914; identificação de pessoa colectiva n.º 505039001; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679380

PROJECT VIRO � GABINETE TÉCNICO DE ESTUDOS,
PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1367/
910731; identificação de pessoa colectiva n.º 502599464; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679819

FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2029/
960110; identificação de pessoa colectiva n.º 503575429; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002678472

JAESA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1009/
880714; identificação de pessoa colectiva n.º 502010070; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002678499

AGIBARRE, AGÊNCIA COMERCIAL DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1202/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502383771; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002678480

BANDEIRASUL � ATELIER DE BANDEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2948/
010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505604124; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002678464

LUSOPLAN � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1046/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502074027; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879918

MARPI � GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1926/
950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503402052; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879926

TÁXIS GONDESENDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2881/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505437171; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2003605525
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AUTO SOEIRO, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 903/
870428; identificação de pessoa colectiva n.º 501827510; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679673

CROB � CENTRO DE REABILITAÇÃO
E ORTOTRAUMATOLOGIA DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2337/
980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504073222; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879934

ALVES & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 451/
780608; identificação de pessoa colectiva n.º 500757534; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679827

ROSÁRIO MARCOS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1671/
930820; identificação de pessoa colectiva n.º 503045470; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001/2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2001697007

ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA PEREIRA & JOÃO
MARIA DE JESUS RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 495/
790427; identificação de pessoa colectiva n.º 500717303; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879829

LEONG E LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 571/
800922; identificação de pessoa colectiva n.º 500609667; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000878865

CPB � COMPANHIA PETROQUÍMICA
DO BARREIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1138/
891116; identificação de pessoa colectiva n.º 500609667; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879861

TECNIBUS � VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1550/
921103; identificação de pessoa colectiva n.º 502872357; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879853

ECO-OIL � TRATAMENTO DE ÁGUAS
CONTAMINADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2743/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º 504799495; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679347

IRMÃOS FERREIRA & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2558/
760924; identificação de pessoa colectiva n.º 500606650; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679444

VARAMP � VALORIZAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE
METAIS PRECIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3069/
020124; identificação de pessoa colectiva n.º 502872357; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879799

AVENIDA BOCAGE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2669/
991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504730223; data:
30062003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879837

LAVANDARIA IDEAL DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1848/
940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503264598; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000878857

ARESTA VIVA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3078/
020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505900548; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879802

LARBARRE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2673/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504710567; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879810

CARPIRES � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1285/
910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502500220; data:
27062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679070

NUNES & FARIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1969/
950814; identificação de pessoa colectiva n.º 503476412; data:
27062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679100

ANOCIAL � ANODIZAÇÃO, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 391/
761203; identificação de pessoa colectiva n.º 500021821; data:
27062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679096

J. F. N. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2014/
950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503547379; data:
27062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679118

FARELO & MENDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2405/
980528; identificação de pessoa colectiva n.º 502881275; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679835

JOVENTUS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3148/
020624; identificação de pessoa colectiva n.º 506143198; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002910120

PROARPA � ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2361/
980311; data: 30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679843

DANIMELO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2899/
010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505500612; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679851

RAMOS & PEDROSO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2579/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504437941; data:
30062003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000879322

QUINTA DO QUADRADO � ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2979/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505494841; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679045

QUIMITÉCNICA. COM � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
QUÍMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2854/
010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505318130; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679339

TIBATRADE � IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1866/
941110; identificação de pessoa colectiva n.º 502745789; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679770

EVANSTYLE � COMÉRCIO, TRADUÇÕES,
CONSULTORIA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2382/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504131621; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679681

DREVEQUEL � SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3234/
030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506349730; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000871127

PANIDRE � SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES,
L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2430/
980810; identificação de pessoa colectiva n.º 503898350; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000871135

VLADIMIRO SANTOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 212/
710305; identificação de pessoa colectiva n.º 500301476; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000878970

JUSTOCAR � COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 819/
860325; identificação de pessoa colectiva n.º 501587004; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679665

NUTRIQUIM � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3086/
020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505093294; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679312

BENVINDO SOARES SILVA � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3164/
020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506267202; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679657

ESPAÇORAL � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2803/
001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505186250; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679452
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TRINDADE & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1514/
920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502819308; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2001697805

PRIVAGEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2490/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504404962; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679762

TIBA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 257/
730217; identificação de pessoa colectiva n.º 500100306; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679754

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 444/
780403; identificação de pessoa colectiva n.º 500645582; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2000878849

JORGE PEDROSO � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1847/
940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503264580; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679142

NEOSOLUTION � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2627/
990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504596969; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679797

NEOSOLUTION � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2627/
990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504596969; data:
30062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002679304

CARLOS ABADE � REDES E VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2311/
971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504021141; data:
26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Ma-
chete de Oliveira. 2002678790

MONTIJO

CONSMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Praça do 1.º de Maio, 4, 1.º, esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1665/
860106; identificação de pessoa colectiva n.º 501085343; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 6/030221.

Certifico que foi registada a redenominação de capital com au-
mento:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas, uma no va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Colimi � Laminados
de Cobre, L.da, e uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente
à sócia Leiloeira da Linha, L.da

Certifico que está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001617593

PECOGADOS � AGRO-PECUÁRIA E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 863, rés-do-chão,
direito, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2033/
960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503587249; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 11 e 12/030219.

Certifico que foi registada a actualização de sede e redenomina-
ção de capital:

Anotação 030219 � caduca.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

1 � Apresentação n.º 11/030219 � Averbamento n.º 1.
A sede actualmente é no Montijo, na Avenida do Infante D. Hen-

rique, 863, rés-do-chão, direito.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

5 � Apresentação n.º 12/030219.
Redenominação de capital � o capital é redenominado em euros,

passando a ser de 99 759,58 euros.
Alterado o artigo 3.º
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Capital: O capital integralmente realizado é de 99 759,58 euros,
dividido em quatro quotas, uma do sócio Carlos Cardoso Alberto de
39 903,83 euros, uma do sócio José Carlos Machado Cardoso de
29 927,87 euros, uma da sócia Maria Alice Tavares Machado Car-
doso de 19 951,92 euros, e uma da sócia Maria Amália Machado
Cardoso Lopes de 9975,96 euros.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001617569

MONTIGOMA � PRODUTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua da Premolde, 41, Afonsoeiro, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1369/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502295830.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 3/030310 � Averbamento n.º 2.
Alterado o artigo 1.º, n.º 1.
Sede: Rua da Premolde, 41, Afonsoeiro, Montijo.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001615086

MONTISECO, LAVANDARIA, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 5, Centro Comercial E. Leclerc, loja 9,
Afonsoeiro, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 293/
991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504786628.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 9/030324 � Averbamento n.º 1.
Exonerada de gerente Teresa Maria Cardoso dos Santos Borralho,

por renúncia, em 12 de Março de 2003.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2000795838

SEMGAFFES � ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Avenida de João XXIII, 322, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2345/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504276166.

Certifico que foi registada a exoneração, nomeação e alteração
parcial de acto.

1 � Apresentação n.º 4/030529 � Averbamento n.º 2.
Exoneração de Armindo Felizardo da Silva dos Santos, de geren-

te, por renúncia, em 11 de Abril de 2003.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

7 � Apresentação n.º 5/030529.
Nomeação de Raquel Lília Beja Rocha da Silva Carona como ge-

rente em 11 de Abril de 2003.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Alterado o artigo 9.º
9.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer um dos
gerentes.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613539

BODY-CLUB � GINÁSIO E COMÉRCIO
DE MATERIAL DESPORTIVO, S. A.

Sede:  Travessa de Serpa Pinto, 24, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2558/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504993950; inscrições
n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 6 e 7/030218.

Certifico que foram registadas as seguintes nomeações:
7 � Apresentação n.º 6/030218 � Nomeação de Cláudia Alexan-

dra Silva Balisa, solteira, maior, Montijo, Rua de Santos Oliveira,
33, rés-do-chão, esquerdo, como administradora única em 25 de No-
vembro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

8 � Apresentação n.º 7/030218 � Nomeação de Isabel Paiva,
Miguel Galvão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Largo de Alberto Sampaio, 3.º, Linda-a-Velha, representada
por José Luís Guerreiro Nunes, como fiscal único e João Miguel Pinto
Galvão, casado, Rua do General Humberto Delgado, 23, Faro, como
fiscal único suplente.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está forme o original.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002395497

TERMINIS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Pau Queimado, Estrada Nacional n.º 5,
Afonsoeiro, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2942/
030320; identificação de pessoa colectiva n.º 505185393.

Certifico que foi registada a alteração total de pacto:

Alteração total do contrato de sociedade

Hugo Gabriel Gouveia Valério, outorga na qualidade de adminis-
trador da sociedade comercial anónima com a firma Terminis �
Actividades Imobiliárias, S. A.

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede, representação, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Sociedade Agrícola Monte
do Cisne, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e representação

1 � A sede social é no Pau Queimado, Estrada Nacional n.º 5,
freguesia do Afonsoeiro, concelho do Montijo.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, pode
a sede ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral ou do
conselho de administração, constituir, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de pro-
priedades e construção civil, bem como a exploração agrícola, ani-
mal e actividades e serviços relacionados, incluindo o comércio dos
respectivos produtos.
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ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral ou do con-
selho de administração, adquirir participações em quaisquer socieda-
des ou associar-se com outras entidades por meio de agrupamentos
complementares de empresas, consórcios ou quaisquer outras formas,
assim como adquirir e alienar quaisquer títulos de aplicação financeira.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido em 50 000 acções ordinárias, com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciproca-
mente convertíveis, a pedido e expensas dos titulares.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 50, 100,
500, 1000, 5000 e 10 000 acções, sendo permitida e sua concentra-
ção ou divisão.

3 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser apostas por chancela, desde que autenticadas com
o selo branco da sociedade.

4 � Mediante deliberação prévia da assembleia geral e a pedido
do accionista interessado poderá ser autorizada a conversão de ac-
ções tituladas em escriturais, bem como a conversão destas em titu-
ladas; as despesas de conversão serão suportadas pelos accionistas
interessados, a menos que a assembleia geral delibere de forma di-
versa.

ARTIGO 7.º

Aumento de capital social e direito de preferência

1 � O conselho de administração fica, desde já, autorizado a ele-
var o capital social, em entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes,
até ao limite de 5 000 000 de euros, fixando livremente os termos
da operação.

2 � Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro, incluindo
as deliberadas pelo conselho de administração ao abrigo da autoriza-
ção referida no número anterior, os accionistas terão o direito de
preferência na subscrição de novas acções e no rateio daquelas que
não tenham sido inicialmente subscritas.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer natureza,
podendo a respectiva deliberação ser tomada pelo conselho de ad-
ministração, nos casos em que a lei o permita.

2 � Observadas as limitações legais aplicáveis, a sociedade pode-
rá emitir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções que se mostrem convenientes ao interesse social.

3 � As obrigações poderão revestir a forma meramente escritu-
ral.

CAPÍTULO III

Prestações acessórias e suprimentos

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

Enquanto as acções forem todas nominativas, poderão ser exigi-
das aos accionistas prestações acessórias, não remuneradas, propor-
cionais ao valor das suas participações, bastando para tanto delibe-
ração do conselho de administração nesse sentido, ficando, nessa
hipótese, todos os accionistas obrigados a efectuar essas prestações,
que nunca poderão ultrapassar o valor da participação detida por
cada um.

ARTIGO 10.º

Suprimentos

Os accionistas poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela careça, sem qualquer vencimento de juros.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único, o qual terá necessariamente um suplente.

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3 � Os accionistas sem direito de voto só podem assistir às as-

sembleias gerais e participar da discussão dos assuntos indicados na
ordem do dia se o presidente da mesa os autorizar antes do início
dos trabalhos, nos termos da lei.

4 � Além dos accionistas com direito de voto, têm direito a
participar na assembleia geral, embora não possam votar, as pessoas
que exerçam cargos nos órgão sociais.

ARTIGO 13.º

Direito à participação nas assembleias e representação

1 � Só poderão comparecer nas reuniões os accionistas que, até
cinco dias úteis antes da realização da assembleia, tenham averbado
as acções em seu nome nos registos da sociedade.

2 � Os accionistas poderão fazer-se representar por quem, para
o efeito, designarem.

3 � Como instrumento de representação basta uma carta, diri-
gida ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue, na sede
social, até três dias úteis antes da realização da assembleia.

4 � Os continuares de acções serão representados por um deles,
escolhidos entre todos, em obediência às regras da compropriedade.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, podendo haver um vice-presidente, que substituirá o pre-
sidente nas suas faltas ou impedimentos, todos eleitos quadrienal-
mente pela assembleia geral, de entre accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 15.º

Quórum constitutivo

1 � Para que as assembleias gerais se considerem validamente
constituídas, em primeira convocação, é necessário que se encon-
trem presentes ou representados accionistas que detenham acções
correspondentes a mais de metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.

ARTIGO 16.º

Quórum deliberativo

1 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos emitidos.
2 � Porém, quer em primeira quer em segunda convocatória, a

deliberação sobre a alteração do contrato de sociedade, sobre o au-
mento do capital social, sobre a fusão, cisão, transformação e disso-
lução da sociedade ou para assuntos para os quais a lei exija maioria
qualificada, deve ser aprovada por 65 % do capital social.

ARTIGO 17.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
que podem não ser accionistas, eleitos quadrienalmente pela assem-
bleia geral, que designa o presidente.
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2 � A assembleia geral que eleja os administradores poderá dis-
pensar a caução de responsabilidade prevista na lei.

ARTIGO 18.º

Funcionamento

1 � O conselho de administração reunirá apenas quando o exer-
cício das suas atribuições o exija, mediante convocação do presiden-
te ou de dois administradores, assim se afastando a exigência da rea-
lização de uma reunião mensal prevista no artigo 410.º, n.º 2, do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � A reunião terá lugar no local, hora e data indicados na con-
vocatória.

3 � As convocatórias, salvo nos casos urgentes, deverão ser en-
viadas com pelo menos oito dias de antecedência em relação à data
prevista para a reunião.

4 � Os membros do conselho de administração poder-se-ão fazer
representar nas reuniões por outros administradores nos termos do
n.º 5 do artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � São admitidos votos por correspondência, podendo, neste
caso, o voto ser exercido por simples carta, telex ou telefax.

6 � O conselho de administração poderá delegar num só admi-
nistrador a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Qualquer que seja o acto, pela assinatura do presidente do con-

selho de administração ou pela assinatura conjunta de dois adminis-
tradores;

b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador, mas
apenas dentro do limites, e em conformidade com o mandato que
lhe tiver sido conferido;

c) Pela assinatura de um procurador mas apenas dentro dos li-
mites, e em conformidade com o mandato que lhe tiver sido con-
ferido.

2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
só administrador, ou a de um só procurador com poderes bastantes.

ARTIGO 20.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e ao seu
suplente eleitos individualmente pela assembleia geral, os quais, nos
termos legais, terão de ser um revisor oficial de contas.

ARTIGO 21.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 � Os membros dos órgão sociais poderão ser remunerados ou
não, pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado em as-
sembleia geral que os eleja.

2 � No caso de a assembleia geral estabelecer que o exercí-
cio das funções é remunerado, a fixação das remunerações po-
derá ser delegada numa comissão de remunerações, composta por
três accionistas, eleitos em assembleia geral, pelo período de
quatro anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixa
ou mista, ou seja, constituída por uma parte certa e por uma per-
centagem não superior a 10 % dos lucros do exercício; determinada
deve obediência à regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO V

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

Ano social

O ano social corresponde ao ano civil.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

Designação dos membros dos corpos sociais

A composição dos órgãos sociais para o quadriénio 2003-2006, é
a seguinte:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Vítor Manuel da Silva
Pedroso, casado, residente na Estrada da Vasa da Borracha, Pau
Queimado, Apartado n.º 42, no Montijo; vice-presidente, Dr. Fer-
nando Manuel Melo Sequeira de Carvalho Coelho, casado, residente
na Praceta da Cidade de Braga, 157, no Montijo; secretário, Carlos
Manuel Guedes Baptista, casado, residente na Rua de José Joaquim
Marques, 158, letra A, 2.º, Montijo.

Conselho de administração: presidente, Hugo Gabriel Gouveia
Valério, solteiro, maior, residente na Avenida de 5 de Outubro, 250,
10.º, em Lisboa; vogais: Dr.ª. Vanessa Renata Gouveia Valério, sol-
teira, maior, residente na Rua das Papoilas, lote H-1, no Montijo, e
António Manuel Cavaco Gouveia, casado, residente na Rua de Gago
Coutinho, 151, 3.º, direito, no Montijo.

Fiscal único, Coiteiro e Fortunato � Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua de Cabo Verde, 94, Afonsoeiro,
Montijo, pessoa colectiva n.º 506389618, representada pelo
Dr. António Manuel Correia de Sousa, revisor oficial de contas
n.º 887; fiscal suplente, Dr. Natalino Marques Coiteiro, revisor ofi-
cial de contas n.º 273, residente na Rua do Comércio, Aldeia do
Meco, em Sesimbra.

Está conforme com o original.

4 de Junho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002400245

GESDOMINUS � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 19, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2559/
000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504550888; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/030131.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/030131 � Dissolução.
Liquidatário nomeado: Manuel Rosendo Rito.
Data: 14 de Fevereiro de 2003.

Certifico que está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � Pelo Conservador, o Primeiro-Ajudante,
em exercício, (Assinatura ilegível.) 2001616945

SDE � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Praceta  da Cidade de Braga, 157, rés-do-chão,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1983/
950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503361445; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 3 e 4/030130.

Certifico que foi registada a exoneração e nomeação de gerentes:
7 � Apresentação n.º 3/030130 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de gerente de Maria Teresa Tavares Tapadinhas de

Carvalho Coelho, por renúncia, em 27 de Dezembro de 2002.

 O Conservador, (Assinatura ilegível.)

9 � Apresentação n.º 4/030130 � Nomeação de Fernando Ma-
nuel Melo Sequeira de Carvalho Coelho como gerente em 27 de
Dezembro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001616937
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ASSISMONT � ASSISTÊNCIA NA CONTABILIDADE
DO MONTIJO, S. A.

Sede: Rua de D. Augusto Pereira Coutinho, 1, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1274/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502141239; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 4/030218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
9 � Apresentação n.º 4/030218 � Nomeação dos órgãos sociais

para o triénio de 2003-2005.
Administrador único: Cidália Aires Passinha.
Fiscal único: efectivo, Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, representada por Manuel Alberto Gaspar
Soares, revisor oficial de contas; suplente, Manuel Joaquim dos San-
tos Ramos Vaz, revisor oficial de contas.

O Primeiro-Ajudante, em exercício, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � Pelo Conservador, o Primeiro-Ajudante,
em exercício, (Assinatura ilegível.) 2001617291

MONTIGADO � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Luís de Camões, 412, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1932/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503360830; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 94/011228 e 3/021227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e conversão.
3 � Apresentação n.º 94/011228.
Redenominação de capital com aumento.
O capital aumentou de 1 000 000$, para 1 002 410$, sendo o

aumento de 2410$ por incorporação de reservas. O capital foi rede-
nominado para 5000 euros, representado por quatro quotas: duas de
1748,80 euros, uma de cada um dos sócios Adriano Lagoa Ferreira e
Gracinda Antunes Pardal e duas de 751,21 euros, uma de cada um
dos sócios Vítor Manuel Antunes Lagoa e Anabela Antunes Lagoa.
Alterado o artigo 3.º

Natureza: provisória por dúvidas.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

3 � Apresentação n.º 3/021227 � Averbamento n.º 1.
Convertida.
O capital foi redenominado para 5000 euros, representado por

quatro quotas: duas de 1750 euros, uma de cada um dos sócios,
Adriano Lagoa Ferreira e Gracinda Antunes Pardal e duas de 750 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Vítor Manuel Antunes Lagoa e
Anabela Antunes Lagoa.

Alterado o artigo 3.º

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

18 de Março de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000230152

FIALHO & IRMÃO, L.DA

Sede: Corte do Poço Velho ou Vara Longa, sem número,
rés-do-chão, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1557/
911128; identificação de pessoa colectiva n.º 502652608; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e datas das apresentações: 2/
020131 e 2/030113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação e conversão.
7 � Apresentação n.º 2/020131.
Redenominação de capital com aumento.
O capital foi redenominado para 4987,96 euros, representado por

duas quotas uma de 4788,45 euros, do sócio Nuno Vítor de Sousa

Fialho e outra de 199,51 euros, da sócia Maria Margarida Pires de
Sousa Fialho. O capital aumentou 12,04 euros, sendo este aumento
totalmente realizado em dinheiro. O sócio Nuno Fialho aumenta a
sua quota em 11,55 euros, passando a ter uma quota de 4800 euros,
a sócia Maria Fialho aumentou a quota em 0,49 euros, ficando com
um quota de 200 euros, ficando o capital a ser de 5000 euros. Alte-
rado o artigo 3.º

Natureza: provisória por dúvidas.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

7 � Apresentação n.º 2/030113, averbamento n.º 1 � conver-
tida.

O capital foi redenominado para 4987,98 euros, sendo a quo-
ta do sócio Nuno Vítor de Sousa Fialho redenominada para
4788,46 euros e a quota da sócia Maria Margarida Pires de Sousa
Fialho redenominada para 199,52 euros, o capital é aumentado
para 5000 euros, sendo o aumento de 12,02 euros em dinheiro,
o sócio Nuno Vítor de Sousa Fialho reforça a sua quota com a
quantia de 11,54 euros, pelo que fica com uma quota de 4800 eu-
ros e a sócia Maria Margarida Pires de Sousa Fialho reforça a
sua quota com a quantia de 0,48 euros, ficando com um quota
de 200 euros.

Certifico que está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000230151

PANIFICADORA ATALAIENSE, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, Atalaia, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1723/
930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502937831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentações n.os 3/020124 e 2/021114.
2 � Apresentação n.º 3/020124 � dissolução, provisória por

natureza, nos termos do artigo 64.º, alínea n), do Código das Socie-
dades Comerciais.

Causa: decisão judicial.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

2 � Apresentação n.º 2/021114 � Averbamento n.º 1 � con-
vertida.

Data do trânsito em julgado: 11 de Novembro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme com o original.

30 de Junho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000230150

FAIRPLAY � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Augusto Pereira Coutinho, 45 e 47,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 22/
000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504772155; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/030113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução.
Denominação: Fairplay � Sociedade de Mediação Imobiliária,

Unipessoal, L.da

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Apresentação n.º 1/000302.
Contrato de sociedade unipessoal.
Sede: Rua de D. Augusto Pereira Coutinho, 45 e 47, Montijo.
Objecto: mediação imobiliária.
Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)
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2 � Apresentação n.º 1/030113.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613121

ECOSISTEC � EQUIPAMENTOS
PARA O AMBIENTE, L.DA

Sede: Rua de Santos Oliveira, 11, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2936/
030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506467538; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/030226.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Carlos Urbano dos Santos Carvalho, casado com Marie Cár-

men Delgado dos Santos Carvalho sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Santos Oliveira, 11, no Montijo;

2.º Rui Pedro Henriques Lopes Pais, divorciado, residente na Rua
de Ana Maria Botelho, 18, Vivenda São Carlos, Lagariça, concelho
de Loures;

3.º Paulo José Lima da Silva, casado com Fernanda Cristina Ma-
chado Henriques sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de 8 de Março, 120, rés-do-chão, A, Catujal, Unhos, conce-
lho de Loures.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, celebram
entre si, um contrato de sociedade comercial por quotas, que se irá
reger pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ECOSISTEC � Equipamentos para o
Ambiente, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santos Oliveira, 11, nesta
cidade, freguesia e concelho do Montijo.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a sociedade pode estabelecer sucursais, agências ou outras for-
mas de representação, onde e quando entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto: manutenção e vendas de equipa-
mentos de gestão de resíduos. Importação e exportação. Fabricação
e comercialização de equipamentos para o ambiente.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo uma de 1500 euros, pertencente ao sócio Carlos Ur-
bano dos Santos Carvalho, outra de 1500 euros, pertencente ao só-
cio Rui Pedro Henriques Lopes Pais, e outra de 2000 euros, perten-
cente ao sócio Paulo José Lima da Silva.

4.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da so-
ciedade, que terá, todavia, direito de preferência.

§ único. O direito de preferência será exercido por um valor a
apurar em balanço efectuado propositadamente para esse fim.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de todos os sócios, desde já, nomeados gerentes.

2 � A Sociedade obriga-se em quaisquer actos ou contratos, com
a assinatura de dois gerentes.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo ainda, proceder ao levantamento das
entradas realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para
despesas de constituição de sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001616767

JACINTA BOUTIQUE, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 50, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1919/
941228; identificação de pessoa colectiva n.º 503340553; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 2/021213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/021213.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 21 de Novembro de 2002.

Certifico que está conforme o original.

12 de Março de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001612613

LISGESTE � INVESTIMENTOS
E GESTÃO DE BENS, S. A.

Sede: Rua do Almirante Cândido dos Reis, 34, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 713/
730702; identificação de pessoa colectiva n.º 500166579; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 1/021219.

Certifico que foi  registado o seguinte:
Nomeação dos órgãos sociais.
15 � Apresentação n.º 1/021219.
Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente, Emídio Manuel da Costa

Catum; vice-presidente, Carlos Manuel Castanheira da Costa e vo-
gal, Manuel Simplício Chalaça Varandas.

Conselho fiscal: presidente, Aurélio Alves Dias, casado, Montijo,
Rua das Papoilas, 325, rés-do-chão; vogais: Vítor Manuel Cavaco
Correia, casado, Montijo, Avenida de Barbosa du Bocage, lote 29;
José Faustino Ferreira Lopes, casado, Rua de António Saúde, 18, 4.º,
direito, Lisboa; vogal suplente, Manuel Joaquim Ramos Vaz, casado,
Avenida das Tulipas, 10, rés-do-chão, Miraflores, Algés.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

18 de Março de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001612982

EQUILIBRIS � LAVANDARIA, L.DA

Sede: Avenida de João XXIII, 318, 5.º, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2877/
020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506243915; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/020814.

Certifico que foi registado o seguinte;
Apresentação n.º 2/021211 � Averbamento n.º 1.
Exonerado de gerente Fernando Manuel Antunes Mendes, por

renúncia, em 23 de Julho de 2002.

Certifico que está conforme o original.

13 de Março de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001616597

EXPORMONTI � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 29, 1.º direito, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1358/
900220; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/030114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n. 3/030114 � averbamento n.º 1.
Exoneração de Maria Margarida Fernandes Marinheiro de Almeida

de gerente, por renúncia, em 7 de Janeiro de 2003.

Certifico que está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613148
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PRAÇA DAS FESTAS, ANIMAÇÃO E ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Pais, 77, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2413/
990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504607391; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 2 e 4/021216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/021216 � Averbamento n.º 2.
Exoneração de José Manuel Morgado Coelho de gerente, por re-

núncia, em 31 de Outubro de 2002.
Alteração parcial de pacto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975 euros e 96 cêntimos, e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: uma de 5985 euros e 57 cêntimos, do sócio José Rafael Ramos
Martins, uma de 1995 euros e 19 cêntimos, e duas de 997 euros e
60 cêntimos cada, do sócio Armando António da Costa Ribeiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios José Rafael
Ramos Martins e Armando António da Costa Ribeiro, que ficam
nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é suficiente a
intervenção de um qualquer gerente.

Certifico que está conforme o original.

18 de Março de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613261

ECOJOVEM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de João Barros, lote 39, Bairro do Esteval,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2511/
000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504634330; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
030210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/030210 � Averbamento n.º 1.
Mudou de sede para o Montijo, Rua de João de Barros, lote 93,

Bairro do Esteval.

Certifico que está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � Pelo Conservador, o Primeiro-Ajudante,
em exercício, (Assinatura ilegível.) 2001617240

MONTIVIC � SOCIEDADE COMERCIAL DE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS E CARNES, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 863, rés-do-chão,
direito, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1968/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503447250; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
030114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 7/030114 � Averbamento n.º 1.
A sede social foi alterada para a Avenida do Infante D. Henrique,

863, rés-do-chão, direito, Montijo.

Certifico que está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613156

SÓNÚMEROS � CONTABILIDADE
E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso V, 148, 2.º,
esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2930/
030210; identificação de pessoa colectiva n.º 506309371; inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 3/030210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Ricardo Jorge Teixeira Ferreira, casado com Helena Isabel Vila

Viçosa Pato sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua de José Ladislau de Sousa, 45, 1.º, esquerdo, no Montijo;

2.º António Manuel Gameiro Morgado, solteiro, maior, residente
na avenida de D. Afonso V, 148, 2.º, esquerdo, no Montijo.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, celebram
entre si, um contrato de sociedade comercial por quotas, que se irá
reger pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SÓNÚMEROS � Contabilidade
e Consultadoria, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. Afonso V,
148, 2.º, esquerdo, freguesia e concelho do Montijo.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e outras
formas de representação social, no País ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de con-
tabilidade. Consultadoria económica, financeira e de gestão.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades reguladas por leis especiais e
associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios.

4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os
sócios; a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade
que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dos sócios ou não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um dos geren-
tes.

6.º

1 � Fica expressamente vedado aos gerentes responsabilizar a
sociedade em actos, documentos e obrigações estranhas aos negó-
cios sociais, designadamente letras de favor, fianças, abonações e
actos semelhantes.

7.º

1 � Poderão os sócios efectuar à sociedade os suprimentos que
esta carecer, nos termos e condições aprovadas em assembleia geral.

8.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global equivalente ao décuplo do actual capital social, na pro-
porção das suas quotas.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do seu titular;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 226 � 30 de Setembro de 2003 20 941

c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendi-
da, judicial ou administrativamente, ou de qualquer outra forma, su-
jeita a procedimento judicial;

d) No caso de cessão de quota, efectuada sem prévio conheci-
mento da sociedade, com violação do artigo 4.º;

e) Quando o respectivo sócio prejudicar dolosamente ou desacre-
ditar por forma notória a sociedade.

10.º

1 � Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

11.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

12.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerci-
ais podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo ainda, proceder ao levantamento das
entradas realizadas para pagamento de equipamento a adquirir, para
despesas de constituição de sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 2001617259

JOSÉ CARLOS CARDOSO, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 863,
rés-do-chão, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2205/
970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503920533; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6, e averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 6, 7 e 9/030115.

Certifico que foi registado o seguinte:
Exoneração, alteração parcial de pacto e alteração à sede.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 10 000 000$, e corresponde à soma de três quotas: duas
iguais do valor nominal de 3 000 000$, pertencentes aos sócios, José
Carlos Machado Cardoso e Maria Amália Machado Cardoso Lopes,
e uma do valor nominal de 4 000 000$, pertencente ao sócio, Car-
los Cardoso Alberto.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
sócio, José Carlos Machado Cardoso, já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente.

1 � Apresentação n.º 9/030115 � Averbamento n.º 2.
A sede foi alterada para o Montijo, Avenida do Infante D. Hen-

rique, 863, rés-do-chão, direito.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613741

VIEIRA & SÁ, L.DA

Sede: Praça do 1.º de Maio, 4, 1.º esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1929/
950125; identificação de pessoa colectiva n.º 503360880; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 3/030220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capital com aumento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 2500 euros e duas iguais de 1250 euros, todas pertencentes
ao sócio Guilherme Rodrigues de Bastos.

Certifico que está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001617585

LARCORK � SOCIEDADE CORTICEIRA, L.DA

Sede: Quinta da Mafalda, Estrada Real à Base, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1934/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503360856.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 7/030324 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de Hugo Ricardo Rolo Lopes de gerente, por renún-

cia, em 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício, (As-
sinatura ilegível.)

2001615450

NOVA GERAÇÃO CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim Marques, 16-A,
Rua de José de Sousa Rama, 1, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1728/
930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502959240.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade comercial por quotas, unipessoal,

limitada.

Transformação de sociedade

Catarina de Jesus Nogueira Pepe Fuste, casada com Armando
Manuel Santos Fuste sob o regime de comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Gago Coutinho, 110, 2.º, esquerdo, Montijo, que é,
ao presente, a única sócia da sociedade comercial por quotas com a
firma Nova Geração Cabeleireiros, L.da, número de identificação de
pessoa colectiva 502959240, com sede na Rua de José Joaquim
Marques, 16-A, e Rua de José de Sousa Rama, 1, freguesia e conce-
lho do Montijo, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Montijo sob o n.º 1728.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nova Geração Cabeleireiros,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Joaquim Marques,
16-A, e Rua de José de Sousa Rama, 1, freguesia e concelho do
Montijo.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares, consórcios e associações em participação, além de poder ad-
quirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou dife-
rente objecto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cabeleireiro, manicu-
re, pedicure e depilação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde a uma quota de igual valor pertencente à sócia única Cata-
rina de Jesus Nogueira Pepe Fuste.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela sócia Catarina de
Jesus Nogueira Pepe Fuste, já designada gerente, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado.

2 � A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente com a assinatura do seu gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida, sendo
que, para tal a sociedade deverá ser transformada em sociedade co-
mercial por quotas em regime plural.

ARTIGO 6.º

Devem ser consignadas em acta as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
rações em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 2001615442

GIL & OLIVEIRA � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Valente, 118, 1.º, direito, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2694/
010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505438526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/030325 � Averbamento n.º 1.
Alterado o artigo 1.º, n.º 1.
Sede: Rua de Álvaro Valente, 118. 1.º, direito, Montijo.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 2001615426

SERRA, MOUZINHO & DIAS, L.DA

Sede: Rua do Hospital, 24, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1337/
891109; identificação de pessoa colectiva n.º 502245727.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/030325.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 2001615469

MEDIALIZE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim Marques, 271, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2512/
000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504827600.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aumento de capital.

4.º

O capital social é de 30 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
22 500 euros, pertencente ao sócio Albino de Jesus Lopes, outra de
6000 euros, pertencente à sócia Ana Paula Simões Lopes, e outra
de 1500 euros, do sócio Daniel Filipe Simões Lopes.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 2001615485

MIRA PONTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua dos Cravos Vermelhos, 69, rés-do-chão,
esquerdo. Salas G e H, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2450/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504667866; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/030226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Exoneração e alteração de pacto.
1 � Apresentação n.º 2/030226 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de Joaquim José de Jesus Pinto de gerente, por re-

núncia, em 28 de Outubro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos e para a representar activa e passivamente, em juízo e
fora dele, é necessária a assinatura de um gerente.

Certifico que está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613253

ALMERINDO G. PRAZERES, IMPERMEABILIZAÇÕES
E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Jardia, Alto Estanqueiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 105/
030117; identificação de pessoa colectiva n.º 506372340; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/030117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almerindo G. Prazeres, Imper-
meabilizações e Construção Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
no lugar de Jardia, freguesia de Alto Estanqueiro, Jardia, concelho
do Montijo.

2 � A sociedade poderá deslocar a sua sede livremente dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações, ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação.

2.º

A sociedade tem por objecto isolamentos, pinturas e construção
civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
do sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A gerência poderá ser remunerada, podendo a sua eventual

remuneração consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

5.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da socie-
dade.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001616830
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SOUSAS & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua de Manuel Neves Nunes de Almeida,
33, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 580/
660714; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/030205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aumento de capital.

3.º

O capital social é de 70 000 euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo uma de 35 000 euros, do sócio António Jorge Valen-
tim da Silva Galvão, uma de 30 000 euros e outra de 5000 euros,
ambas pertencentes ao sócio Américo Carlos Coutinho Tavares.

Certifico que está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � Pelo Conservador, o Primeiro-Ajudante,
em exercício, (Assinatura ilegível.) 2001613318

SOCIEDADE HOTELEIRA DA PRAIA DO SAMOUCO, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Serra, 143, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2892/
021112; identificação de pessoa colectiva n.º 503032379; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 1 e 2/030205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/030205 � Averbamento n.º 1.
Mudou a sede para o Montijo, Rua de Joaquim Serra, 143.
Aumento de capital.
13 � Apresentação n.º 2/030205.
Aumento de capital.
O capital foi aumentado para 200 000 euros, sendo o aumento

em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais, ou
seja, com a importância de 75 000 euros cada um, pelo que, após
este aumento, o sócio António Jorge Valentim da Silva Galvão, re-
força a sua quota para 100 000 euros, e o sócio Américo Carlos
Coutinho Tavares, constitui uma nova quota de 75 000 euros.

Alterado o artigo 3.º
Capital: o capital social é de 200 000 euros e corresponde à soma

de três quotas, sendo uma de 100 000 euros, do sócio António Jorge
Valentim da Silva Galvão e uma de 25 000 euros, e outra de
75 000 euros, do sócio Américo Carlos Coutinho Tavares.

O Primeiro-Ajudante, em exercício, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � Pelo Conservador, o Primeiro-Ajudante,
em exercício, (Assinatura ilegível.) 2001613300

CANINHAS & GOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Praceta da Cidade de Braga, 55, rés-do-chão,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2406;
identificação de pessoa colectiva n.º 504323229; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 5 e inscrições n.os 1 e 6; números e data das apresenta-
ções: 3, 4, e 5/030205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aumento de capital.
Mudança de sede.
Nomeação de gerente.
5 � Apresentação n.º 3/030205.
Aumento de capital.
O capital foi aumentado para 100 000 euros, sendo o aumento de

92 143 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios, da seguinte for-
ma: o sócio António Manuel Ramos Rasteiro Gomes reforça a sua
quota com a quantia de 30 714,34 euros, pelo que fica com uma quota
de 33 333,34 euros a sócia Maria Adelaide Narciso Caninhas Gomes
reforça a sua quota com a quantia de 30 714,33 euros, pelo que fica
com uma quota de 33 333,33 euros, e o sócio Alexandre Caninhas
Rasteiro Gomes, reforça a sua quota com a quantia de 30 714,33 eu-
ros, pelo que fica com uma quota 33 333,33 euros.

Alterado o artigo 3.º
Capital: o capital social é de 100 000 euros e corresponde à soma

de três quotas, sendo uma de 33 333,34 euros, do sócio António
Manuel Ramos Rasteiro Gomes e duas de 33 333,33 euros, uma de
cada um dos sócios, Maria Adelaide Narciso Caninhas Gomes e Ale-
xandre Caninhas Rasteiro Gomes.

O Primeiro-Ajudante, em exercício, (Assinatura ilegível.)

1 � Apresentação n.º 4/030205 � Averbamento n.º 1.
Mudou a sede para a Praceta da Cidade de Braga,  55, rés-do-

-chão, Montijo.

O Primeiro-Ajudante, em exercício, (Assinatura ilegível.)

6 � Apresentação n.º 5/030205.
Nomeação de Maria Adelaide Narciso Caninhas Gomes como ge-

rente em 13 de Janeiro de 2003.

O Primeiro-Ajudante, em exercício, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 2001613296

CARPINHO � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Sede: Quinta de Adelino Jesus Morgado, Brejo do Lobo,
Alto Estanqueiro-Jardia, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2916/
030121; identificação de pessoa colectiva n.º 501914714; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: 2 e 3/030218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento e redenominação de capital.
1 � Apresentação n.º 2/030218 � Averbamento n.º 4.
Passou a ter sede na Quinta de Adelino Jesus Morgado, sítio do

Brejo do Lobo, Alto Estanqueiro-Jardia, Montijo.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

14 � Apresentação n.º 3/030218.
Redenominação e renominalização do capital.
O capital foi redenominado em euros, passando a ser de

49 879,79 euros, e renominalizado para 50 000 euros, dividido em
cinco quotas, sendo uma de 6250 euros, e outra de 12 500 euros, do
sócio António Joaquim dos Santos Figueiredo, uma de 6250 euros, e
outra de 12 500 euros, do sócio Francisco Luís Coelho Moreno, e
uma de 12 500 euros, em comum e sem determinação de parte a
favor de Rosilda Serrano Sá Couto, Emanuel José Sacouto Serrano e
Inês Isabel Sá Couto.

Alterado o artigo 3.º

Certifico que está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001616660

H. TUR � HABITAÇÃO E TURISMO, L.DA

Sede: Brejo do Lobo, Alto Estanqueiro-Jardia, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1668/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502849312.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/030516 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de Augusto José Filipe de gerente, por renúncia, em

15 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002400776

CADCOOP � COOPERATIVA DE CARGAS,
ARMAZENAGENS E DESCARGAS DO MONTIJO, C. R. L.

Sede: Estrada do Seixalinho, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 15/
840706; identificação de pessoa colectiva n.º 500896763.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação da comissão liquidatária.
7 � Apresentação n.º 1/030319.
Nomeação da comissão liquidatária.
Jorge Manuel Campos Pinto, Abílio Moreira, José Joaquim Lopes

Pinto, António Conceição Tavares Moita e Manuel António Bárbara
Vieira.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001615418

MONTIVOST � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Avenida do Corregedor Rodrigo Dias, 67-A, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2556/
000519; identificação de pessoa colectiva n.º 503511617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 4/030310 � Averbamento n.º 1.
Alterado o artigo 1.º
Sede: Rua da Premolde, 41, Afonsoeiro, Montijo.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001615078

ANTUNES & BORGES, CONSULTORES
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Valente, 136, 3.º, esquerdo,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2934/
030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506474070; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/030221.

Certifico que entre José Pedro dos Santos Borges e Rui Pedro
Fernandes Antunes foi constituída uma sociedade por quotas nos ter-
mos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Antunes & Borges, Consultores
Informáticos L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Montijo, na Rua de Álvaro
Valente, 136, 3.º, esquerdo, freguesia e concelho do Montijo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 na prestação de serviços de con-
sultoria informática, implementação; desenvolvimento e manuten-
ção de sistemas informáticos. Comércio de equipamentos, consumí-
veis e material informático, hardware e software, criação e
manutenção de páginas de internet.

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 uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002400920

TRANSPORTES JARDI, L.DA

Sede: Rua de Quendera Miranda, Jardia,
Alto Estanqueiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2439/
990820; identificação de pessoa colectiva n.º 504405918; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/030221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes de mercadorias
em regime de aluguer; prestação de serviços inerentes à actividade;
comércio e transporte de materiais de construção; trabalhos de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Certifico que está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613822

IMOBILIÁRIA PLANO DE CORTE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Travessa dos Quintais, 1-F, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2408/
990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504586831; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/030228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/030228.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2002.

Certifico que está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001614810

ANTÓNIO M. S. RAMOS, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 98-F e 98-H, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 741/
760513; identificação de pessoa colectiva n.º 500434042; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 1/030131.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado, e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 40 000 euros, per-
tencente ao sócio António Manuel dos Santos Ramos, e outra de
10 000 euros, pertencente à sócia Adelaide Felgueira Pereira Boavida
Ramos.

5.º

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Certifico que está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001616732

NVC � AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Cais Marítimo, 1.º, Apartado 320, 2874-909 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2897/
021204; identificação de pessoa colectiva n.º 503717193; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030217.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/030217 � Averbamento n.º 1.
Mudou a sede para Cais Marítimo, 1.º, Apartado 320, 2874-

-909 Montijo.

Certifico que está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � Pelo Conservador, o Primeiro-Ajudante,
em exercício (Assinatura ilegível.) 2001616902

SETÚBAL

OURICARLOS � ARMAZÉM E IMPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3890/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 502410752.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2003462490

CLIMUNAL � CLÍNICA DE IMUNOLOGIA
E ALERGOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3115/
920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502867060.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001113196

SADITUBOS � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2090/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501971971.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001112475

ERGODOMUS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3132/
920904; identificação de pessoa colectiva n.º 502857366.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2003680080

CORREIA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 107/
430210.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2003680071

SANTOS & ANICETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1043/
780403.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001112530

SETMÁQUINAS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 982/
770426; identificação de pessoa colectiva n.º 500660514.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001113668

G. C. O. � GABINETE DE CONTABILIDADE
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1067/
780623; identificação de pessoa colectiva n.º 500677549.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001113684

MICROWORLD � COMÉRCIO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6715/
20020524.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2002910170

MENINOS DO BONFIM � CENTRO DE ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6529/
20020121.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2002841489

DOMICILGÁS � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6469/
20011228.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001117434

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO SADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 463/
630111; identificação de pessoa colectiva n.º 500222762.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2003639535

CONSTRUÇÕES LARANJEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5356/
990907.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2002910189

CHURRASQUEIRA CLARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4885/
980625.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2003638890

CENTRO DE FISIOTERAPIA SENHORA
DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2085/
880407; identificação de pessoa colectiva n.º 501960490.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2002910154

SETENERGIA � SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3993/
950823; identificação de pessoa colectiva n.º 503483532.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001113650

SOFÁRIDA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE AR-
TIGOS E APARELHAGEM DIÉTICA, DE HIGIENE E
RECUPARAÇÃO TERAPÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1284/
810223.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001113676

IMOSETÚBAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4620/
971016.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2003639500

PRONTOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1962/
870611; identificação de pessoa colectiva n.º 501841733.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001114222

TECNIHARD � EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2729/
910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502597240.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001054700

TECNINFOR � GABINETE TÉCNICO DE ESTUDOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1601/
840706; identificação de pessoa colectiva n.º 501449477.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 2001054696

CAPOTE & CAPOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5039/
981223.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2002052620

SIBERTEX � SOCIEDADE IBÉRICA
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4411/
970129; identificação de pessoa colectiva n.º 502412666.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001117990

VITOJÔ � MONTAGENS INDUSTRIAIS BAIXA
E MÉDIA TENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4382/
961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503819190.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001112440

PRATES & TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 968/
770219.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001112483

RÁDIO JORNAL DE SETÚBAL � SOCIEDADE DE
COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3398/
930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503054941.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001113153

SADOTRÓNICA � EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1129/
790307.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001050232

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.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001112521

O LUGAR DA CASA � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3598/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503218090.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001117973

COELHO & SANTOS � COMPONENTES
HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2401/
891103.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001112971

J. J. CARVALHO GOMES � EQUIPAMENTO
ELECTROMECÂNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1920/
870312; identificação de pessoa colectiva n.º 501797327.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

4 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2001115679

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES
DA ARRÁBIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6162/
20010612.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

2 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Mar-
ques Pinheiro. 1000230125

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

CÂNDIDO & EVARISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 278/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502348399; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 2 e 3/30052003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 2/030530.
Cessação de funções do gerente Evaristo Gonçalves Rodrigues, por

renúncia.
Data: 21 de Abril de 2003.
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Apresentação n.º 3/030530.
Nomeação do gerente Aníbal Lourenço Rodrigues, casado, resi-

dente em Segude, Monção.
Data: 21 de Abril de 2003.

Conferida e está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 2001699298

VALENÇA

COR-GRAFIQUE � ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Favais, Arão, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 708; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504837656; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 7/030701.

Certifico que foi registada a dissolução.
Causa: deliberação dos sócios.
Data: 3 de Abril de 2001.

11 de Julho de 2003. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2000576788

VILA NOVA DE CERVEIRA

MUIÑO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 478; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030708.

Certifico que José Manuel Muiño Rodriguez casado com Rosa Maria
Araújo Lis na separação de bens, residente na Rua de Santa Gema
21 B, Naron, A Coruña, Espanha, e Jesus Maria Rodriguez Luaces,
solteiro, maior, residente em Carretera São Juan 106, 3.º, Ferrol, A
Coruña, Espanha, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato, com os artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MUIÑO � Transportes, L.da, e tem
a sua sede no Edifício Ilha dos Amores, 17, freguesia e concelho de
Vila Nova de Cerveira.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas legais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto logística e transporte nacional e inter-
nacional de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 50 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 49 000 euros, do
sócio José Manuel Muiño Rodriguez, e outra de 1000 euros, do só-
cio Jesus Maria Rodriguez.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 250 000 euros.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Ficam, desde já, nomeados gerentes o sócio José Manuel
Muiño Rodriguez e o não sócio José Manuel Gontad Garrido, casa-

do, residente na Rua da Torre, 65, 3-C, A Coruña, Espanha, o qual
presta capacidade profissional à sociedade.

§ 3.º Para vincular a sociedade é necessária a intervenção dos dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios
ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de
60 dias, um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Conferida. Está conforme ao original.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2001851936

TRANSPORTUI TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 479; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
030708.

Certifico que Juan José Castro Iglesias casado com Begoña Gomes
Esteves, na separação de bens, residente na Rua de Orense, 3, 3.º B,
Tui, Espanha, e Felipe Castro Iglesias, solteira, maior, residente no
Lugar de Sobrada, 15, Tomiño, Pontevedra, Espanha, constituíram
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato, com os artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportui Transportes, L.da, e tem
a sua sede no Edifício da Ilha dos Amores, 17, freguesia e concelho
de Vila Nova de Cerveira.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas legais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, aluguer de veículos automóveis e outras actividades auxiliares
dos transportes terrestres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros
cada, uma de cada um dos sócios, Juan José Castro Iglesias e Felipe
Castro Iglesias.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 250 000 euros,
na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.
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§ 1.º A gerência fica dispensada de caução, e será ou não remune-
rada, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Ficam, desde já, nomeados gerentes o sócio Juan José Castro
Iglesias e a não sócia Cristina Castro Castro, casada, residente na
Rua de Troncoso, 21, 1.º B, Vigo, Espanha, a qual presta capacidade
profissional à sociedade.

§ 3.º Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre necessária a assinatura da não sócia Cristina
Castro Castro.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios
ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de
60 dias, um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 8.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.

Conferida, está conforme ao original.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2001852002

ANTÓNIO AZEVEDO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 394; identificação de pessoa colectiva n.º 505892820; data:
300603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001851960

TALHO SANTA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 220; identificação de pessoa colectiva n.º 503557404; data:
010703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

1 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2001851987

PANIFICAÇÃO CENTRAL DE CERVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 9; identificação de pessoa colectiva n.º 500210675; data:
300603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001851952

ANTÓNIO CASTELO � MANUFACTURAS
E ALUMÍNIO E PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 243; identificação de pessoa colectiva n.º 503835099; data:
270603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001851995

TRANSPORTES ROSA & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 360; identificação de pessoa colectiva n.º 505428504; data:
300603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001851944

PARQUE DE CAMPISMO CONVÍVIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 417; identificação de pessoa colectiva n.º 506160106; data:
010703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

1 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 2001851979

VALTISA, CONFECÇÕES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 314; identificação de pessoa colectiva n.º 504846558; data:
270603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2005718335

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS CERVEIRENSES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 395; identificação de pessoa colectiva n.º 505509407; data:
270603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2003433252

RIOMINHO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 278; identificação de pessoa colectiva n.º 502700254; data:
300603.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001851901

CERVOENGUIA � COMÉRCIO POR GROSSO
DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 296; identificação de pessoa colectiva n.º 504707000; data:
300603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001851898

VILA REAL
CHAVES

TRANSPORTES JAIME ALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1265;
identificação de pessoa colectiva n.º 506219895; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/110703.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Apresentação n.º 3/030711.
Designação de gerente: Óscar Manuel Rosas Alves, em 3 de Julho

de 2003.

Está conforme.

11 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2004928999

SARMENTO MULHER & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 216/
800103; identificação de pessoa colectiva n.º 500938601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas.

Ano de exercício: 2002

Está conforme o original.

11 de Julho de 2003. � O Ajudante, José Luís Ribeiro Figuei-
redo Dias. 2004928743

PESO DA RÉGUA

CLÍNICA DOURALTO � SERVIÇOS MÉDICOS
E DE DIAGNÓSTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 502469722; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede no Edifício
Douralto, Avenida da Galiza, Peso da Régua, se encontram deposi-
tados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450412

CARLOS, FERNANDO E NORBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 500053731; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Rua da Fer-
reirinha, 100, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta
respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450404

SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS SEDIELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588717; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na freguesia de
Sedielos, concelho de Peso da Régua, se encontram depositados na
pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450382

JOSÉ FERREIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 362;
data da apresentação: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na freguesia e
concelho de Peso da Régua, se encontram depositados na pasta res-
pectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450374

CESÁRIO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 505230461; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Rua da Fer-
reirinha, Mercado Municipal, Apartado 109, freguesia e concelho
de Peso da Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450366

LIVRARIA MILÚ DE AVELINO TEIXEIRA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503337820; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Rua de Branca
Martinho, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta res-
pectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450358

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR.A SELMA ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 678;
identificação de pessoa colectiva n.º 504419200; data da apresenta-
ção: 030626.
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Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Rua dos
Camilos, 32, 1.°, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta
respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450323

PNEUS RÉGUA � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 312;
identificação de pessoa colectiva n.º 501391410; data da apresenta-
ção: 030627.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar do
Tondela, freguesia e concelho de Peso da Régua, se encontram de-
positados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450501

RECAUCHUTAGEM DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 109;
identificação de pessoa colectiva n.º 500228256; data da apresenta-
ção: 030627.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Rampa do
Doutor Dias, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta
respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450498

HIRONCAR, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 502287152; data da apresenta-
ção: 030627.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Avenida de
Sacadura Cabral, 64, 8.º, freguesia de Godim, concelho de Peso da
Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450480

ARAÚJO & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 791;
identificação de pessoa colectiva n.º 505944375; data da apresenta-
ção: 030627.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 , da sociedade em epígrafe, com sede no lugar e
freguesia de Vilarinho dos Freires, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450463

PECARMEI � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 501662820; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Avenida do
Tondela, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se encon-
tram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450455

TOMEIFEL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 190;
identificação de pessoa colectiva n.º 500285802; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede no Largo dos
Aviadores, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta res-
pectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450447

ALMEIDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 210;
identificação de pessoa colectiva n.º 500295883; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede no Largo da
Estação dos Caminhos de Ferro, Peso da Régua, se encontram depo-
sitados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450439

SOCIEDADE VINÍCOLA TERRAS DE VALDIGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 345;
identificação de pessoa colectiva n.º 501744860; data da apresenta-
ção: 030626.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede na Quinta das
Quartas, freguesia de Fontelas, concelho de Peso da Régua, se en-
contram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450420

SABROSA

ROCHA & CRUZ � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 115/
20010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505582406; data da
apresentação: 20030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

8 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Abel Perei-
ra Cardoso. 2001802684

SABROPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 76/971120;
identificação de pessoa colectiva n.º 504013254; data da apresenta-
ção: 20030625.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

8 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Abel Perei-
ra Cardoso. 2001802676

PAULO VIDEIRA � COMBUSTÍVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 114/
20010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505503131; data da
apresentação: 20030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

8 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Abel Perei-
ra Cardoso. 2001802536

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

SOUTELO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 86/990507; identificação de pessoa colectiva
n.º 504394495; data do depósito: 20030630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844549

FOTO DIOGO SEIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 65/950120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503333263; data do depósito: 20030702.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844573

NOGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 5/741006; identificação de pessoa colectiva
n.º 501091629; data do depósito: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844581

QUINTA DE S. JOAQUIM � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 115/20011011; identificação de pessoa colectiva
n.º 505081490; data do depósito: 20030630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844514

AMÂNDIO RICARDO CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 111/20010918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505779684; data do depósito: 20030630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844530

TRANSPORTES CENTRAIS DA CUMIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 51/910218; identificação de pessoa colectiva
n.º 502500271; data do depósito: 20030630.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844522

RURAL DOURO � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 100/20010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505357607; data do depósito: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844492

SEQUEIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 121/20020314; identificação de pessoa colectiva
n.º 506040380; data do depósito: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844603

JOSÉ MANUEL MORAIS BARATA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 112/20010920; identificação de pessoa colectiva
n.º 505428431; data do depósito: 20030626.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844590



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 226 � 30 de Setembro de 2003 20 953

CONSTRUÇÕES DIAS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 43/900619; identificação de pessoa colectiva
n.º 502399660; data do depósito: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844484

QUINTA DOS AVIDAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 113/20011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505216183; data do depósito: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto Mon-
teiro. 2001844476

VALPAÇOS

CONSTRUÇÕES CONSIDERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 346/
020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506236242; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835710

PANIFICADORA MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 351/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506266109; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835701

GARAGEM MALTAVAL � SOCIEDADE
DE REPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 209/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504065700; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835698

METALÚRGICA LAURINDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 208/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504065548; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835680

ACADEMIA DE CONTABILIDADE E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 231/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504371444; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835671

AGRO-PECUÁRIA TAVEIRA MORGADO & IRMÃOS
SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 111/
901004; identificação de pessoa colectiva n.º 502425130; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835817

TRANSVALP � TRANSPORTES DE VALPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 79/
830914; identificação de pessoa colectiva n.º 501391290; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835825

C. A. � TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 189/
970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503791148; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balanço
e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a declaração
da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de prestação
de contas do ano de exercício de 2002 da sociedade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835833
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PEDRAS ORNAMENTAIS LUSITANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 326/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505887401; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835841

ERNESTO TEIXEIRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE AZEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 280/
010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505052644; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835850

ORFIL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ORLANDO
RODRIGUES FERREIRA BARROSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 95/
890314; identificação de pessoa colectiva n.º 970927223; data:
30062003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835868

RODO VASSAL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 241/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504445308; data:
30062003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835876

LAVANDARIA BATISTA � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 243/
990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504342762; data:
30062003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao

registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835884

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE HERDEIROS
DE AMÉRICO SECCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 266/
000522; identificação de pessoa colectiva n.º 504779419; data:
30062003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835906

FLAVICONSTROI � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 259/
000301; identificação de pessoa colectiva n.º 503889415; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 6 e 7/20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

Nomeação de secretário: secretário, António Luís Aguiar de Mo-
rais, casado; suplente, Ana Maria Rodrigues Coelho, nomeados em
20 de Março de 2003.

Aditado o artigo 6.º ao contrato, que ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital até ao limite de 500 000 euros, na proporção das respectivas
quotas.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835612

CONSTRUÇÃO VALPACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 350/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506260348; data:
01072003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835639

OLIVÉRIO & FERRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 328/
020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505989409; data:
01072003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
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registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835663

FUNERÁRIA S. NICOLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 342/
020709; identificação de pessoa colectiva n.º 506048136; data:
01072003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835655

SCIVAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA
DE VALPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 97/
890619; identificação de pessoa colectiva n.º 970959761; data:
01072003.

Certifico que foram depositados na fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835647

SILVA & PESSOA � CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 198/
970731; identificação de pessoa colectiva n.º 503939900; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835620

TRANSPORTES FRANCISCO PIMENTA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 373/
030701; identificação de pessoa colectiva n.º P 506639681; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030701.

Certifico que Francisco Freitas Pimenta constituiu a sociedade em
epígrafe, por título particular de 1 de Julho de 2003, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Francisco Pimenta, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede em Rua da Ponte, freguesia de Rio
Torto, concelho de Valpaços.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o de transportes rodoviários de mercadorias por
conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quo-
ta do sócio único Francisco Freitas Pimenta, encontrando-se total-
mente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de 50 000 euros já foi depositado numa
conta aberta no Caixa Geral de Deposito, balcão de Valpaços.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica, desde já, designado gerente o sócio único Francisco
Freitas Pimenta, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-
-C do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835892

IRMÃOS GUERRA RIBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 162/
950110; data: 30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835728

SERRALHARIA ORLANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 354/
020925; identificação de pessoa colectiva n.º 506285278; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835736

AGÊNCIA FUNERÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 349/
020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506192890; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
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ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835744

SINOGUEIRA � COMERCIALIZAÇÃO E REPARAÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 273/
000922; identificação de pessoa colectiva n.º 505129647; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835752

ARMANDO JOSÉ & MULHER MARIA CATUMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 312/
011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505682974; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835760

INDÚSTRIA PANIFICADORA DE CARRAZEDO
DE MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 53/
770428; identificação de pessoa colectiva n.º 500647020; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835779

ASTORGA & RODRIGUES, CENTRO TÉCNICO
DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 195/
970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503911720; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835787

SUPERCABAZ � AUTO MERCADO VALPACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 54/
770517; identificação de pessoa colectiva n.º 500662940; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835795

RAMO PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 236/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504302248; data:
30062003.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

10 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2001835809

VILA POUCA DE AGUIAR

INVESTIMENTOS CANAVARRO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 281/000731; identificação de pessoa colectiva n.º 504995090;
data: 02072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2003. � A Conservadora, Carolina Nozes Mota.
2001680120

JOSÉ CANAVARRO & FILHOS � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 279/000731; identificação de pessoa colectiva n.º 504532561;
data: 02072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2003. � A Conservadora, Carolina Nozes Mota.
2001680112

CASA DO CABO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 280/000731; identificação de pessoa colectiva n.º 504994905;
data: 02072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2003. � A Conservadora, Carolina Nozes Mota.
2001680139
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VISEU
CINFÃES

SILVA & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 499/
030627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030627.

Certifico que, por escritura pública lavrada em 22 de Maio de 2003,
foi constituída uma sociedade comercial por quotas entre Manuel
Balduíno Gonçalves Valente da Silva, casado com Inês Sofia Cardo-
so Miranda da Silva na comunhão geral, e Domingos Raul Gonçal-
ves Valente da Silva, casado com Virgínia Ribeiro da Fonseca Silva
na comunhão de adquiridos, com a denominação em epígrafe, e que
se regerá pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Silva & Valente, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na fracção autónoma designada
pela letra H, sita no Edifício Quintela, lugar de Quintela-Paúves, desta
freguesia e concelho de Cinfães.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto escola de condução.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Manuel Balduíno Gonçalves Valente da Silva e Domingos Raul
Gonçalves Valente da Silva.

5.º

As cessões e divisões de quotas, entre sócios, são livres. Porém as
cessões feitas a estranhos ficam dependentes do consentimento da
sociedade, a quem é conferido o direito de preferência em primeiro
lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assembleia
geral, até ao montante global de 10 vezes o capital social.

7.º

1 � A administração e a representação da sociedade, em juízo e
fora dele e remuneradas ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, ficam afectam a sócios ou não sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes. Para actos de mero expe-
diente é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência,
salvo nos casos em que a lei prescreva formalidades especiais de
convocação.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade ilimitada, bem como participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

10.º (transitório)

A gerência fica desde já autorizada a efectuar os levantamentos
da conta em nome da sociedade, aberta na Caixa Central de Crédito
Agrícola Mútuo, C. R. L., agência em Cinfães, para aquisição de

equipamentos e bens de giro comercial e ainda para liquidação das
despesas com a constituição e registo, bem como a celebrar quais-
quer negócios jurídicos por conta da sociedade no âmbito do respec-
tivo objecto.

Conferida, está conforme o original.

O Primeiro-Ajudante, em substituição legal, (Assinatura ilegível.)
2001355041

CARLOS MOUTA & VIEIRA, L.DA

Sede: Painçais, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 333/
20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505218968.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 1/030627.
Cessação das funções de gerente de Ilda de Jesus Vieira Cardoso

Mouta.
Data: 9 de Novembro de 2000.
Causa: renúncia.

Conferida, está conforme o original.

7 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, em substituição le-
gal, Arnaldo Teixeira Pereira Cardoso. 2001355033

LAMEGO

LOIMICAR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 513; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503623636; número e data da apre-
sentação: AN. 7/20030617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 2001369581

SANTOS MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 177; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501161430; número e data da apre-
sentação: AN. 7/20030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 2001369689

TRANSPORTES REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 217; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501561234; número e data da apre-
sentação: AN. 8/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 2001369476
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JOSÉ ALBERTO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 632; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504223992; número e data da apre-
sentação: AN. 9/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 2001369484

LACTICÍNIOS DO PAIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 47; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500162468; número e data da apre-
sentação: AN. 10/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 2001369492

CONGELADOS DOURO-SUL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 822; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505861208; número e data da apre-
sentação: AN. 7/20030616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 2001369468

MANGUALDE

FIPAGO � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 503591050.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Maria Jesus
Gonçalves Silva. 2003422153

AZURLUZ � FABRICO DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296260.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Maria Jesus
Gonçalves Silva. 2003422161

ALFREDO HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 501104194.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2003422170

PATINTER (II) � TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 558;
identificação de pessoa colectiva n.º 501699554.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422340

MM & JC � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 596;
identificação de pessoa colectiva n.º 503049409.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Maria Jesus
Gonçalves Silva. 2003422188

COSTAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 265;
identificação de pessoa colectiva n.º 501286659.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2003422196

EUROMANGUALDE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 505089912.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2003422404

FERREIRA & FERREIRA, COMÉRCIO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 595;
identificação de pessoa colectiva n.º 503035475.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422390
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CASA DA CERCA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 541;
identificação de pessoa colectiva n.º 502683538; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 9/20030627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente, Maria do Carmo d�Andrade
Soares de Albergaria d�Aguiar; vogais: João Bernardo Cabral Soares
de Albergaria e Luís Maria Cabral Soares de Albergaria.

Fiscal único: Carlos Baptista da Costa (da firma Baptista da Costa
& Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas); fiscal
suplente, António José Alves da Silva.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Maria Jesus
Gonçalves Silva. 2003422145

CARPINTARIA TONYARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 504296400.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422439

JOÃO DE ALMEIDA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 327;
identificação de pessoa colectiva n.º 501270760.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2003422447

RICARCONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 518;
identificação de pessoa colectiva n.º 502467754.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422455

PÃO PÃO-QUEIJO QUEIJO � INDÚSTRIA
PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 717;
identificação de pessoa colectiva n.º 503859982.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2003422358

TRANSPORTES CABRAL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 501461469.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422366

BRIOMODA II � CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 823;
identificação de pessoa colectiva n.º 504860844.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422374

FALOPE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 469;
identificação de pessoa colectiva n.º 502133520.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422382

PAULO DIOGO AMARAL RIBEIRO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 505924790.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, António Manuel
Amaral Marques. 2003422420

PASTELARIA CINDERELA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 920;
identificação de pessoa colectiva n.º 505952580.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2003422412

MOIMENTA DA BEIRA

LAPIFRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 221; identificação de pessoa colectiva n.º 503034797; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 3/10072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 3/030710.
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Designação dos gerentes, António da Fonseca Lapa e Carlos Rui
Mendes de Carvalho, em 28 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel Soares
Salgueiro. 2001690665

OLIVEIRA DE FRADES

CMER � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
A RETALHO, L.DA

Sede: Rua de Firmino Laranjeira, 14, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 567/030704; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
030704.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas entre
Hildeberto dos Santos Fernandes da Silva, casado com Maria Isabel
Rodrigues Ferreira Silva, residente na Rua do Dr. Lino dos Santos,
Edifício Estação, ala A, 1.º, A, vila de Oliveira de Frades; Pedro
Eduardo Marques da Silva, casado com Anabela de Sousa Lopes Pego,
residente no lugar das Termas, Várzea, São Pedro do Sul, e Victor
Manuel Pereira Castanheira, casado com Maria Ferreira Duarte, todos
casados na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Firmino
Laranjeira, 14, Oliveira de Frades, a qual se rege pelo contrato de
teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CMER � Comércio de
Material Eléctrico a Retalho, L.da, com sede nesta vila na Rua de
Firmino Laranjeira, 14, com o número provisório de pessoa colec-
tiva 506628795 e código de actividade 52451.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes e, bem assim, criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio de material eléctrico e
pichelaria.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5250 euros, correspondente à soma de três quotas iguais de
1750 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

Podem os sócios efectuar as prestações suplementares de capital
que a sociedade necessite, até ao montante global correspondente
ao décuplo do capital social, conforme decisão da assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer a todos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para administrar, representar e obrigar a sociedade em qual-
quer acto e contrato é necessário a assinatura dos três gerentes.

3 � Nos actos de mero expediente incluindo nestes a movimen-
tação a débito e a crédito de contas bancárias da sociedade, a socie-
dade obriga-se com a assinatura de dois sócios gerentes.

6.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

2 � Se a sociedade não preferir e mais do que um sócio pretender
a quota a ceder, será a mesma dividida entre os interessados propor-
cionalmente às suas participações no capital.

7.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização da quota
de um dos sócios, por maioria de três quartos dos votos.

2 � A amortização da quota pode ocorrer:
a) Sempre que o sócio pratique acto de grave deslealdade para com

a sociedade, ou lhe seja imputada violação grave das suas obrigações
sociais;

b) Sempre que se verifique encontrar-se o sócio impossibilitado,
de modo permanente, de realizar a prestação de trabalho a que se
obrigou para com a sociedade;

c) Por acordo com o respectivo titular; e
d) Quando a quota for arrolada, penhorada ou, por qualquer outra

forma, sujeita a apreensão judicial.
3 � A não ser que outro regime seja acordado entre a sociedade

e os interessados, o pagamento do valor da amortização da quota
será efectuado do modo seguinte:

a) A contrapartida da amortização será acordada entre as partes,
no caso da alínea c) e nos restantes casos a que resultar das disposi-
ções legais aplicáveis;

b) O pagamento do valor da amortização da quota ao sócio exo-
nerado ou excluído, será feito em 24 prestações mensais iguais.

8.º

A gerência poderá adquirir ou arrendar quaisquer imóveis ou equi-
pamentos para a sociedade, incluindo por contratos leasing e ou ALD,
mesmo antes do respectivo registo na conservatória do registo co-
mercial.

9.º

Fica desde já autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, podendo adquirir para
a sociedade bens de qualquer natureza, bem como proceder aos le-
vantamentos necessários ao giro social e, bem assim, ao pagamento
das despesas com a constituição da sociedade, designadamente, desta
escritura, registos, publicações, ficando igualmente a gerência auto-
rizada a efectuar o levantamento do capital social depositado na
agência da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, nesta vila.

Conferi, está conforme

7 de Julho de 2003. � A Conservadora, Dulce Maria Lau Maga-
lhães. 2002790744

PENALVA DO CASTELO

CONVISTA � CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 75/940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503181587.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730322

TRANSPORTES CARVALHO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 160/011127; identificação de pessoa colectiva n.º 505625954.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730349

COMBUSTÍVEIS BEIRA DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 64/920430; identificação de pessoa colectiva n.º 502755059.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730306
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MATOS & PINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 128/000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504929550.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730292

FLORESTAL DE CASTELO DE PENALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 116/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504323172.

Certifico que, em 27 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730284

ISIDORO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 7/030282; identificação de pessoa colectiva n.º 501232583.

Certifico que, em 27 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730276

SANTOS, COSTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 38/260690; identificação de pessoa colectiva n.º 502372834.

Certifico que, em 27 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730268

CONSTRUÇÕES A. FERREIRA & E. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 111/981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504367390.

Certifico que, em 24 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730110

PENAZUR � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 15/050789; identificação de pessoa colectiva n.º 502183900.

Certifico que, em 25 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

25 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730152

P. F. S. � PAULO FONSECA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 129/000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504805134.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730314

ALMEIDA & FIGUEIREDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 17/070889; identificação de pessoa colectiva n.º 502200936.

Certifico que, em 30 de Junho de 2003 e em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao re-
gisto de prestação de contas referentes ao ano de 2002, as quais
foram aprovadas.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730250

SANTA COMBA DÃO

CIFIAL � INDÚSTRIA CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 575; identificação de pessoa colectiva n.º 502702451; inscrição
n.º 31; número e data da apresentação: 5/20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-
ção para o triénio de 2003-2005, por deliberação de 31 de Março
de 2003.

Conselho de administração:
a) Engenheiro Ângelo Ludgero da Silva Marques, presidente;
b) Dr. Manuel Augusto Nogueira de Sousa, vogal;
c) Engenheiro Avelino Carvalho Costa, vogal.
Fiscalização (fiscal único):
a) Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, L.da, com sede na Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º,
direito, Lisboa, representada pelo Dr. José Pereira Alves, efectivo;

b) Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Avenida da
Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada pelo Dr. César Abel
Rodrigues Gonçalves, casado, residente na Rua de Bernardo Santareno,
27, Casais de Mem Martins, suplente.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2004902434

ANTÓNIO SANTOS & PAULA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 787; identificação de pessoa colectiva n.º 505775395; data da apre-
sentação: 23062003.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2001501790

MACODÃO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 475; identificação de pessoa colectiva n.º 502094044; data da apre-
sentação: 24062003.
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Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2001501900

COGOUPIL � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 597; identificação de pessoa colectiva n.º 503025755; data da apre-
sentação: 24062003.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2001501897

NEVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 786; identificação de pessoa colectiva n.º 505499533; data da apre-
sentação: 24062003.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2001501889

SÃO PEDRO DO SUL

PASTELARIA FLOR DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 128/751013; identificação de pessoa colectiva n.º 500393745;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827474

PEREIRA & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 99/720310; identificação de pessoa colectiva n.º 500215065; data:
20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827466

MINHOCA AZUL � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 319/910514; identificação de pessoa colectiva n.º 502555955;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827407

AGROCASEIRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 407/950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503412325;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827261

MANUEL FIGUEIREDO FERREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 486/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504267752;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827415

ERVANÁRIA FLOR DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 556/20001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505166739;
data: 20030616.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001826729

FIGUEIREDO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 340/920414; identificação de pessoa colectiva n.º 502750936;
data: 20030623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001826826

LAFOMERCADO � ARTUR & LUCIANO,
SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 364/930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502987405;
data: 20030623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001826869

DECALAFÕES � DACAPAGEM E GALVANIZAÇÃO
DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 561/20001130; identificação de pessoa colectiva n.º 504895699;
data: 20030626.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827377

FAMÓVEIS � FÁBRICA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 378/931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503094358;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827385

LAFOQUÍMICA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 575/20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 504873857;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827393

LAFOPNEUS � FERREIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 372/930915; identificação de pessoa colectiva n.º 503063800;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827458

SICORNETE � FIOS E REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 312/910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502500131;
data: 20030618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2000008607

IMOVECTOR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 343/920709; identificação de pessoa colectiva n.º 502808896;
data: 20030613.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001826710

ROQUE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 339/920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502750944;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827270

PASTELARIA PADARIA PEDREGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 617/20020402; identificação de pessoa colectiva n.º 506002799;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827288

SADICOL � SOCIEDADE DE AGRO-DISTRIBUIDORA,
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 172/780728; identificação de pessoa colectiva n.º 500790213;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827334

LEMOS & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 88/690227; identificação de pessoa colectiva n.º 500573247; data:
20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827318

ANTÓNIO JOÃO RIBEIRO DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 85/690109; identificação de pessoa colectiva n.º 500560129; data:
20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827296

RODRIGUES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 87/690219; identificação de pessoa colectiva n.º 500383650; data:
20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827369

QUINTA DAS UCHAS � AGROTURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 595/20011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505684241;
data: 20030626.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827423

PEDIPEÇAS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 247/860616; identificação de pessoa colectiva n.º 501679855;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827440

GERÓS INVESTIMENTOS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 318/910509; identificação de pessoa colectiva n.º 502543183;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827504

SOLAR DA PONTE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 548/20000710; identificação de pessoa colectiva n.º 504908731;
data: 20030626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria Fer-
nandes de Almeida Morais. 2001827431

SÁTÃO

CARDOSO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 196; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 1/020703.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2001801173

TABUAÇO

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PEREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 43/
960110; identificação de pessoa colectiva n.º 503587443; data do
depósito: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

9 de Julho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001460503

TAROUCA

MELGYM � MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Sede: Santa Apolónia, Castanheiro do Ouro, Tarouca

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 186/
020820; identificação de pessoa colectiva n.º 505827735.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício do ano de 2002 da sociedade em
epígrafe.

26 de Junho de 2003. � A Ajudante, Laura de Jesus Sarmento
Pereira. 2001471408

TONDELA

MÉDIA SCHOOL � ACADEMIA DE MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 779/
000118; identificação de pessoa colectiva n.º 504741179.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658378

JORDANILO � COMÉRCIO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 678/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504054414.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658416

JOMASIFE � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 751/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504609564.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707921

IBERFER � EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES
TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 385/
900518; identificação de pessoa colectiva n.º 500714371.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2001.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003706887

JORGE BRÁS E FILHO � SERVIÇOS CLÍNICOS
E MEDICINA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 799/
000522; identificação de pessoa colectiva n.º 505004380.
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Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003706895

GIALPESCA � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 425/
910603; identificação de pessoa colectiva n.º 502567015.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003682376

CONSTRUTORA DO CARAMULO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 68/
590720; identificação de pessoa colectiva n.º 500467765.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003706909

AO TOM DELA (RÁDIO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 362/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 502181168.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003706917

ARBOGEST � EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 379/
800405; identificação de pessoa colectiva n.º 502337486.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003682368

BESMETAL � FÁBRICA DE FERRAGENS
DE BESTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 267/
840125; identificação de pessoa colectiva n.º 501472576.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003682198

FERMOBEIRA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 733/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504323008.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003682201

MÓVEIS PEREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 557/
950119; identificação de pessoa colectiva n.º 503338966.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003682210

PENSÃO RESTAURANTE BEIRA DÃO � SOCIEDADE
HOTELEIRA DE SANGEMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 688/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504107976.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003682228

BOTULHO ALIMENTAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 332/
880414; identificação de pessoa colectiva n.º 501969950.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003682236

CICLOMOTOR DO AREEIRO � COMÉRCIO
E REPARAÇÕES DE VELOCÍPEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 275/
850412; identificação de pessoa colectiva n.º 501486062.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003682244

JORGE DO CARMO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 201/
790925.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658394

A TODO O GÁS � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 694/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504157612.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

10 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2003682180

MACOMOLELOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 823/
010202; identificação de pessoa colectiva n.º 505280469.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658262

QUINTA AGRÍCOLA DO PENEDO DOS MOUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 491/
920604; identificação de pessoa colectiva n.º 503018473.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707875

IRMÃOS AMARAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 834/
010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505349680.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707697

CELSO & FILHOS � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 919/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505857634.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707700

PRINTAROLA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 868/
010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505698404.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707719

MENDES & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 826/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505264072.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

8 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003658190

TOJALTEC � FABRICO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 840/
010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505435233.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 7 � apresentação n.º 1/030703.
Aumento de capital: reforço por incorporação de resultados tran-

sitados de 5000 euros para 12 000 euros, sendo o aumento de
7000 euros.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � apresentação n.º 4/
030703.

Cessação de funções de gerente de António Luís Lopes de Figuei-
redo, por renúncia, em 13 de Maio de 2003.

Pela inscrição n.º 11 � apresentação n.º 5/030703.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 8.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 12 000 euros e
corresponde à soma de três quotas iguais de 4000 euros, uma de cada
um dos sócios, Silvino da Piedade Pombinho, Luís Manuel Lopes
Simões e Cândido Roque Marques Ferreira.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original

3 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2003707654

AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CARAMULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 947/
020506; identificação de pessoa colectiva n.º 506076601.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707344

EURICO LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 898/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505326167.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707336

GINADO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 647/
970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503884618.
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Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707328

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, LOUREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 472/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502886714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 13 � apresentação n.º 2/030708.
Designação de gerentes: João Loureiro de Almeida e Dília Fer-

nandes Rita de Almeida, casados, Valverde, Canas de Santa Maria,
Tondela, em 30 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707891

EXPRESSBOX � TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
E MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula
n.º 1021/030703; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/030703.

Certifico que entre Alexandre Magno Tavares de Sousa Simões
Marques e mulher, Luísa Maria Sousa de Oliveira Mota, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXPRESSBOX � Transporte de
Documentos e Mercadorias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Arménio Leite
Marques, 75, 1.º, esquerdo, freguesia, concelho e cidade de Tondela.

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

O objecto da sociedade consiste na recolha, transportes e entre-
gas de documentos, encomendas e mercadorias por meio de veículos
e automóveis com peso inferior a 3500 kg.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Alexandre Magno Tavares de Sousa Simões Marques e Luísa
Maria Sousa de Oliveira Mota.

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 nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

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

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.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707913

ANTÓNIO DIAS DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 449/
911210; identificação de pessoa colectiva n.º 502657227.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658114

JOÃO BRAGA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 837/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505339099.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707301

BESMARQUES � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 966/
020820; identificação de pessoa colectiva n.º 506238423.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707310

MARQUES, DURÃES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 721/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504282557.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707298

JOSÉ CARLOS S. MONTEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 253/
820923; identificação de pessoa colectiva n.º 501361774.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707280

LAVOURA MECÂNICA DA ADIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 361/
890509; identificação de pessoa colectiva n.º 502165529.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658106
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FIGUEIREDO & COIMBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 923/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505943310.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658092

CMPA � CENTRO DE MONTAGEM
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 869/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505703521.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658084

MOCARFIL � MÓVEIS E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 907/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505893266.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658076

ZOOMETAL � EQUIPAMENTOS AVÍCOLAS
E PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 562/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503363065.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658068

LAVANDARIA BEIRA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 409/
901106; identificação de pessoa colectiva n.º 502444495.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003658050

ELECTRO SOLAR DE TONDELA � VENDA
E REPARAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 946/
020429; identificação de pessoa colectiva n.º 505970392.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707565

TONDELNEON � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 511/
940119; identificação de pessoa colectiva n.º 503183377.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707573

SOPACER � SOCIEDADE DE PAVIMENTOS
E CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 933/
020326; identificação de pessoa colectiva n.º 505951584.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707557

ENERGITERM � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
SANITÁRIAS E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 934/
020326; identificação de pessoa colectiva n.º 506059782.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707522

PAVILOPESMAES � ACABAMENTOS
EM CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 882/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505611505.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

4 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707689

JOSÉ DA CUNHA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 347/
881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502055758.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003682066

PRACON � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 796/
000510; identificação de pessoa colectiva n.º 504921851.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707450

AUTO REPARADORA DO AREAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 646/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503861189.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

2 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Adelina Maria Ro-
drigues Durães Gouveia. 2003707646

FIRMINO GONÇALVES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 902/
011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505644967.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707441

VOLANTE DAS BEIRAS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 795/
000509; identificação de pessoa colectiva n.º 504977725.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707468

FRITAPEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 948/
020506; identificação de pessoa colectiva n.º 506127966.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707476

EIRAVES � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 316/
871104; identificação de pessoa colectiva n.º 501896341.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003706879

CANIFELI � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 645/
970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503840734.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707484

TONDELMAG � CENTRO DE IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 773/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504752170.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707492

FIGUEIREDO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 458/
920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502699450.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

3 de Julho de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003707271

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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Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

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)

 € 5,99


