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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Serviços Sociais da Guarda Nacional
Republicana

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Sociais da Guarda Secretaria-Geral dos Serviços Sociais
Nacional Republicana da Guarda Nacional Republicana

Endereço Código postal
Rua do Jardim do Tabaco, 13 1149-039

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218854640 218865308

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
salp@ssgnr.pt www.ssgnr.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   17

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Contrato de garantia de ocupação até 20 apartamentos (T1) na região costeira do
Algarve.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Região costeira do Algarve.

Código NUTS
PT 150 ALGARVE.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 55.00.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 55.23.1; subcategoria 55.23.15.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Até 20 apartamentos (T1).

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /01 /2006 e/ou termo 31 /12 /2006

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigidas.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Orçamento privativo dos Serviços Sociais da GNR.
Modalidades de pagamento:
25% no acto da assinatura do contrato;
25% até ao dia 30 de Abril de 2006;
25% até ao dia 31 de Agosto de 2006;
25% até ao dia 31 de Dezembro de 2006.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Conforme o exigido no programa de concurso e lei em vigor.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme o exigido no programa de concurso e lei em vigor.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao programa de concurso
e lei em vigor.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o exigido no programa de concurso e lei em vigor.
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III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o exigido no programa de concurso e lei em vigor.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
1/2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

008 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Mediante o pagamento prévio em numerário ou cheque à ordem da entidade adjudi-
cante ou via postal à cobrança.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Conforme o preceituado no n.º 1 do artigo 99.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: Rua do Jardim do Tabaco, 13, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

21 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente dos Serviços So-
ciais da GNR, Vítor Manuel C. Gomes dos Reis Casal, tenente-coro-
nel AM. 3000186997

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO

Comando da Logística

Direcção dos Serviços de Intendência

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional Secção Logística/DSI
Estado-Maior do Exército
Comando da Logística
Direcção dos Serviços de Intendência

Endereço Código postal
Avenida do Infante Santo, 49, 2.º piso 1350-177 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213907524/65 (ext.: 416 309/8) 213907587

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central ¢ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 07/05 — Processo n.º 1/COMB LUB/05.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de lubrificantes para o Exército para o ano 2006.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os bens deverão ser entregues em todas as unidades, estabelecimentos e órgãos do
Exército, em território português (Portugal Continental e ilhas dos Açores e Ma-
deira).

Código NUTS
PT 1/2/3.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 24.66.10.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 96-24.66.

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será exigida caução de valor
correspondente a 5% do valor líquido da adjudicação (IVA não incluído).

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As constantes do programa do concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As constantes do programa do concurso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 231 — 2 de Dezembro de 2005 25 655

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As constantes do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 7/2005 — Processo n.º 1/COMBLUB/05.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 13 /12 /2005

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A documentação será fornecida mediante o pagamento de 50 euros, a liquidar em
dinheiro, vale de correio ou em cheque visado, passado em nome da Secção Logís-
tica da Direcção dos Serviços de Intendência, no acto da aquisição, no local indi-
cado em I.1), entre as 10 e as 13 horas e entre as 14 horas e as 16 horas e 30 minu-
tos.
Se solicitado, esta pode ser enviada por correio azul após recebimento da referida
importância acrescida de 5 euros.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

14 /12 /2005
Hora: até às 16 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

090 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Apenas os representantes dos concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15 /12 /2005
Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

21 de Novembro de 2005. — O Chefe da RAG, Francisco Marçal
da Silva, cap. ADMIL. 3000186888

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS

Instituto Nacional de Investigação Agrária
e das Pescas, I. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
INIAP/IPIMAR Ramiro Gomes

Endereço Código postal
Avenida de Brasília 1449-006

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213027000 213015948

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
rgomes@ipimar.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Concurso público internacional n.º 2/2005.
Aquisição de construção de um navio de investigação oceânica.
Faz-se público que o anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 126, de 4 de Julho de 2005, rectificado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 133, de 13 de Julho de 2005, para a construção de um navio de investigação
oceânica, pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (IPIMAR),
sito na Avenida de Brasília, 1449-006 Lisboa (telefone: 213027000; fax:
213015948), foi anulado por determinação do Secretário de Estado Adjunto da
Agricultura e das Pescas.

22 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Adminis-
tração, Ramiro Gomes. 3000187017

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital Conde de São Bento — Santo Serviço de Aprovisionamento
Tirso

Endereço Código postal
Largo de Domingos Moreira 4780-371

Localidade/Cidade País
Santo Tirso Portugal

Telefone Fax
252830704 252858018

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £
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II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de gases medicinais durante o ano 2006.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Armazéns do Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.11.17.30-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /2006

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não é exigida a prestação de caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e os encargos
serão satisfeitos por conta da dotação orçamental consignada ao Hospital Conde de
São Bento — Santo Tirso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Em caso de adjudicação, na modalidade de consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Documentos de habilitação exigidos no programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração conforme artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Declaração bancária e volume global de negócios dos últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista de clientes do fornecimento de bens da natureza dos agora postos a concur-
so, nos últimos três anos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 110001/2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

015 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 10 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento prévio em numerário, vale do correio ou cheque, na Tesouraria do Hos-
pital Conde de São Bento — Santo Tirso. Não se envia à cobrança.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

090 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Todos os interessados, podendo apenas intervir os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

16 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República
Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões do Hospital Conde de São Bento — San-
to Tirso.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Admite-se a possibilidade de o Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso recor-
rer ao ajuste directo, nos termos do previsto no n.º 1, alínea g), do artigo 86.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, nos três anos subsequentes ao contrato
decorrente deste concurso público.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Maria Dias. 3000186924

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Centro
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Estado Português, Director Regional de Educação
representado pela Direcção Regional do Centro
de Educação do Centro

Endereço Código postal
Rua do General Humberto Delgado, 3030-327
319

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239798800 239402977

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
drecmaster@drec.min-edu.pt http://www.drec.min-edu.pt/

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento estimado em 11 500 000 unidades de 200 c. c. de leite em embalagens
de tara perdida com palhinha acoplada ou equivalente, com a seguinte composição:
leite em natureza com 1,5% de gordura, 0,6 g de cacau e 7 g de açúcar.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 3000179035, do concurso público internacional n.º 2/DSAF/2005,
para adjudicação do leite escolar, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 156, de 16 de Agosto de 2005.
Considerado nulo por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
de 18 de Outubro de 2005, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

22 de Novembro de 2005. — O Director Regional de Educação do
Centro, José Manuel Silva. 3000187021

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Habitação
e Equipamentos

Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £
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O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Obras Públicas
e Transportes Terrestres

Endereço Código postal
Largo do Colégio, 4 9500-046 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296282179 296285621

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
srhe-droptt-info@azores.gov.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de pavimentação de um troço da estrada leste entre a Ladeira Outeiro
dos Palheiros e a Lomba dos Rodios — ilha do Corvo.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Alargamento e execução de pavimento rígido em betão de um troço, com cerca de
955 m, da estrada leste, na ilha do Corvo.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Ilha do Corvo, Região Autónoma dos Açores.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 300 a partir da data da consignação (para
obras)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário prestará uma caução no valor correspondente a 5% do preço total
da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O regime da empreitada, quanto ao modo de retribuição do empreiteiro, é por série
de preços. A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Secretaria
Regional da Habitação e Equipamentos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade da construção. No caso
de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, nas seguintes
modalidades: agrupamentos complementares de empresas e consórcios. Tratando-
-se de consórcio, este só pode revestir a modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das demais obrigações pre-
vistas na lei.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos:
a) Concorrentes possuidores de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
as seguintes autorizações:
Da 2.ª subcategoria (Movimentação de terras) da 5.ª categoria — Outros trabalhos,
da classe correspondente ao valor destes trabalhos na sua proposta;
Da 1.ª subcategoria (Vias de circulação rodoviária e aeródromos) da 2.ª categoria —
Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas, da classe que
cubra o valor global da proposta;
b) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,
não sendo detentores de alvará, apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido pelo
respectivo Estado, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;
c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do arti-
go 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de alvará ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem o certificado a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
d) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
e) Os concorrentes que apresentem nas condições referidas na Portaria n.º 994/
2004:
i) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 105;
ii) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 8 ou 10, respectivamente
para as classes 2 a 5 e para as classes 6 a 9;
f) Os concorrentes que apresentem no seu curriculum:

A execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concur-
so, de valor não inferior a 330 000 euros, nos últimos cinco anos, devidamente
comprovada por declaração do dono de obra;

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com
a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço eco-
nómico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu;

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
c) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
d) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade,
a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;
c) Cópias das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou
IRS, acompanhada do respectivo anexo I, aos anos 2002, 2003 e 2004, e, se for o
caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a empresa seja nacio-
nal ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de
actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Indicação, acompanhada por certificados de habilitações literárias e profissio-
nais dos quadros que serão responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa elaboração/execução relativos às obras mais impor-
tantes; os certificados devem referir o montante, data, local de execução das obras e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente con-
cluídas;
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c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 —————————— 4 —————————— 7——————————
2 —————————— 5 —————————— 8 ——————————
3 —————————— 6 —————————— 9 ——————————

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 11/DROPTT/2005.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 150 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Nos termos definidos no caderno de encargos.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora: 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base do concurso: 550 000 euros, sem IVA.

17 de Novembro de 2005. — O Director Regional de Obras Públi-
cas e Transportes Terrestres, Paulo Simão Carvalho de Borba Me-
nezes. 1000294928

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa Dr. Luís Monteiro
Direcção Municipal de Projectos Arquitecta Ana Paula Marques
e Obras Dr.ª Isabel Santos Camacho
Departamento de Empreitadas,
Prevenção e Segurança de Obras
Divisão de Lançamento de Empreitadas
e Procedimentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, rés-do-chão, 6.º 1700-087

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dlepc@cm-lisboa.pt http://www.cm-lisboa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

15 /12 /2005
Hora: 16 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /12 /2005
Hora: 10 horas. Local: Campo Grande, 13, rés-do-chão, Lisboa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Faz-se saber que, no âmbito da «Empreitada n.º 194/DMPO/DCCE/DPOME/2004,
Ampliação da EB1 n.º 60, sita na Rua do Coronel Pereira da Silva» — Processo
n.º 13/CP/DEPSO/ND/05, cujo anúncio de abertura de procedimento foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 200, de 18 de Outubro de 2005, foram pres-
tados esclarecimentos aos concorrentes, nos termos do artigo 81.º, n.º 2, do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, por dúvidas surgidas na interpretação dos elemen-
tos patenteados, esclarecimentos esses que se encontram junto do processo, poden-
do ser consultados na morada indicada no ponto I, tendo por conseguinte sido fi-
xadas novas datas para o concurso.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

22 de Novembro de 2005. — O Director Municipal, Luís Monteiro.
3000186962

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Ponte de Sor Ex.mo Sr. Presidente da Câmara

Municipal de Ponte de Sor

Endereço Código postal
Largo de 25 de Abril 7400-228

Localidade/Cidade País
Ponte de Sor Portugal

Telefone Fax
242291580 242291589

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cm-pontedesor@mail.telepac.pt www.cm-pontedesor.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução ¢

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para arrematação da empreitada de reservatórios do concelho de
Ponte de Sor — concepção e construção de reservatórios para as zonas de abaste-
cimento de Vale do Arco, Longomel, Tramaga e Foros do Mocho.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trabalhos estruturais em betão, execução de caminhos de acesso, fornecimento e
instalação de equipamento hidromecânico.
Preço base do concurso: 310 000 euros, excluindo o valor do IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Vale do Arco, Longomel, Tramaga e Foros do Mocho, concelho de Ponte de Sor.

Código NUTS
PT 182 ALENTEJO — ALTO ALENTEJO.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.24.72.70-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regu-
lamento (CE) n.º 204/02, da Comissão, de 19 de Dezembro, publicado no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias, n.º 36, de 6 de Fevereiro de 2002:
Categoria 45.25 — Outros trabalhos especializados de construção;
Categoria 45.25.3 — Trabalhos em betão;
Categoria 45.25.31 — Trabalhos em betão armado.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
De acordo com o programa base.

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 120 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% sobre o valor da adjudicação, com exclu-
são do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado por verbas inscritas no orçamento do município de
Ponte de Sor.
A empreitada é por valor global, nos termos dos artigos 8.º e seguintes do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
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 satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,
os requisitos exigidos no n.º 14 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o
dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária ou de
agrupamento complementar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.
O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.1 do programa de concurso
deve conter as seguintes autorizações:
a) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta;
b) 8.ª subcategoria da 1.ª categoria, 1.ª subcategoria da 4.ª categoria e da classe
correspondente ao valor dos trabalhos que lhe respeitem.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1, 6.2 e 6.3, alíneas a) e b) do n.º 14.1, alíneas a) e b)
do n.º 14.2 e alíneas a) a d) do n.º 14.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do n.º 14.1 e a) e b) do n.º 14.2, bem como as
alíneas e) e f) do n.º 14.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do n.º 14.1 e a) e b) do n.º 14.2, bem como as
alíneas g) e h) do n.º 14.3, todos do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Qualidade técnica da solução proposta — 45%:
a) Projecto base — 60%:
i) Memória descritiva, justificativa e peças desenhadas — 60%;
ii) Mapa de quantidades — 40%;
b) Modo de execução da obra — 40%:
i) Programa de trabalhos — 60%;
ii) Memória descritiva e justificativa — 40%;
2 Preço global mais baixo — 35%;
3 Prazo de execução — 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 28/2005.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 23 /12 /2005

Custo: 47,60 euros, excluindo o IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao município de Ponte de
Sor.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

02 /01 /2006
Hora: 16 horas e 30 minutos.
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, conforme o
previsto no ponto 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 03 /01 /2006
Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões do município de Ponte de Sor.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Serão admitidas propostas condicionadas com alteração do prazo de execução pre-
visto.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

16 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João José
de Carvalho Taveira Pinto. 1000294938

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Portalegre Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça do Município 7300 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300120 245330235

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
municipio@cm-portalegre.pt www.cm-portalegre.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concepção/execução da remodelação dos espaços exteriores para a área de recreio e
lazer das Piscinas de Alegrete.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 16 horas.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Foram prestados e anexos ao processo esclarecimentos relativos ao concurso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 183, de 22 de Setembro de 2005.
O prazo para entrega das propostas foi prorrogado por 30 dias a contar da publi-
cação do presente anúncio.

18 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, o Vice-
-Presidente da Câmara, António Biscainho. 3000187042

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Ribeira Grande

Endereço Código postal
Largo do Conselheiro Artur Hintze 9600-509
Ribeiro

Localidade/Cidade País
Ribeira Grande Portugal

Telefone Fax
296472118 296472720

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt www.cm-ribeiragrande.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para o fornecimento contínuo de combustíveis líquidos para o
ano 2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento contínuo de combustíveis líquidos para o ano 2006.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Postos de abastecimento do concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, Açores.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Secção D, subsecção DF, divisão 23, grupo 23.2, classe 23.20, categoria 23.20.1,
subcategorias 23.20.11 e 23.20.15.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Gasóleo: 165 000 l; gasolina sem chumbo 95 octanas: 10 000 l; gasolina sem
chumbo 98 octanas: 4000 l; gasolina mistura: 7500 l.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /01 /2006 e/ou termo 31 /12 /2006

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor global da adjudicação, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Financiamento através do orçamento camarário e pagamento mediante facturas.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social;
Declaração comprovativa da situação contributiva regularizada emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exer-
cícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedi-
mento.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Licença, alvará ou outro documento que conceda ao concorrente autorização para
comercializar combustíveis líquidos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço total — 50,00%;
2 Prazo de pagamento — 30,00%;
3 Rede de postos de abastecimento — 20,00%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo AP-333/2005.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

010 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque emitido a favor do tesoureiro da Câmara Municipal da Ribeira
Grande.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 16 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre dos Paços do Município, Largo
do Conselheiro Artur Hintze Ribeiro.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

9 de Novembro de 2005. — O Vereador a Tempo Inteiro, Jaime
Manuel Serpa Costa Rita. 1000294929

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Água Gabinete Jurídico
e Saneamento de Sintra

Endereço Código postal
Avenida do Movimento das Forças 2714-503 Sintra
Armadas, 16

Localidade/Cidade País
Portela de Sintra — Sintra Portugal

Telefone Fax
219119018 219241293

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Sistema de co-geração e valorização de biogás na ETAR da Ribeira de Colares (S2).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O tratamento do efluente na ETAR processa-se através de um sistema de digestão
anaeróbia sem aquecimento, constituído por dois digestores abertos a funcionar em
paralelo. A execução da empreitada visa colocar os digestores a funcionar em série;
aquecer o digestor primário; utilizar o biogás produzido num grupo de co-geração;
fornecer energia térmica para aquecimento do digestor e estufas; fornecer energia
eléctrica ao sistema eléctrico de serviço público.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Sintra, freguesia de Colares.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
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Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 240 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da data da consignação (para
obras)

em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução definitiva é de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é remunerada em regime de preço global. Os respectivos encargos são
suportados pela dotação do orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra e os pagamentos efectuados após aprovação dos autos de
medição mensais.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem na modalidade jurídica de agrupamento complementar de empresas,
agrupamento europeu de interesse económico ou consórcio externo, em qualquer
dos casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos consorciados, agru-
pados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento ou sociedade tendo
em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) O concorrente apresentará o alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, o qual
deverá contemplar as autorizações correspondentes à 11.ª subcategoria da 4.ª cate-
goria (Estações de tratamento ambiental) da classe correspondente ao valor total da
sua proposta; à 1.ª subcategoria da 4.ª categoria (Instalações eléctricas de utilização
de baixa tensão) e à 12.ª subcategoria da 4.ª categoria (Redes de distribuição e ins-
talações de gás) nas classes correspondentes ao valor dos trabalhos a que respei-
tem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de
concurso;
b) A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso é feita com base no quadro
de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto, e nos termos do
disposto no artigo 10.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não
podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativa-
mente os valores de referência previstos nessa portaria, em qualquer das seguintes
situações:
Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três últimos exercícios
(2002/2003/2004), a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
Atendendo ao último exercício (2004), a partir do balanço e da demonstração de
resultado da respectiva declaração anual de IRS ou IRC entregues para efeitos fis-
cais;
b1) Na avaliação da capacidade financeira e económica de cada concorrente, ou de
cada empresa, em caso de apresentação associada, deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5 de
Agosto, os seguintes valores:
Liquidez geral > 105%;
Autonomia financeira > 8% (classes 2 a 5) ou 10% (classes 6 a 9);
b2) Serão excluídos, na fase de qualificação, os concorrentes que não apresentem,
cumulativamente, em qualquer das situações atrás referidas, valores iguais ou supe-
riores aos valores atrás previstos;
c) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:
Comprovação da execução, nos últimos cinco anos, de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor (valor final sem IVA) não in-
ferior a 50% do valor estimado do contrato;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar à obra;
Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com a qualificação mínima
de Engenheiro Técnico Civil, para exercer a função de director técnico da presente
empreitada;
c1) São excluídos, na fase de qualificação, os concorrentes que não reúnam, cumu-
lativamente, os critérios atrás referidos.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1, 6.2 e 6.3, alíneas a) e b) do ponto 15.1, alíneas a)
e b) do ponto 15.2 e alíneas a) a d) do ponto 15.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do ponto 15.1, a) e b) do ponto 15.2 e e) e f)
do ponto 15.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do ponto 15.1, a) e b) do ponto 15.2 e alíneas g)
e h) do ponto 15.3, todos do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Factor valia técnica (50%), avaliado pelos seguintes subfactores:
Programa de trabalhos (30%);
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra (30%);
Adequação dos meios humanos propostos (20%);
Meios materiais (20%);
2 Factor preço (40%);
3 Factor prazo de execução da empreitada (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 03EP2005.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 16 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros, acrescidos do IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque (a favor do tesoureiro dos SMAS de Sintra), numerário e multibanco.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

24 /01 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 17 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas. Só poderão intervir
no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /01 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Avenida do Movimento das Forças Armadas, 16.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral dos Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento de Sintra ou remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, sendo neste caso o concorrente o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem;
b) Desde que solicitadas, obrigatoriamente, por escrito (fax/ofício), até às 17 horas
e 30 minutos da data limite da obtenção dos documentos, os interessados poderão
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obter cópias devidamente autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e de-
senhadas do processo do concurso, no prazo máximo de seis dias contados a partir
da data da recepção do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao con-
curso;
c) Quando os interessados solicitarem por escrito as cópias do processo de con-
curso, serão convocados por fax/ofício para procederem ao seu levantamento;
d) O levantamento será efectuado no Gabinete Jurídico dos SMAS de Sintra (Ave-
nida do Movimento das Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra), após o prévio pa-
gamento do custo do processo no Atendimento de Sintra;
e) Para o pagamento do processo, os interessados devem munir-se de uma senha
(letra «E») para serem atendidos de uma forma mais célere;
f) São admitidas propostas variantes nos materiais e equipamentos a empregar na
construção;
h) São admitidas propostas condicionadas com alteração do prazo de execução.

16 de Novembro da 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Baptista Alves. 3000186927

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DE GAIA, E. M.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Empresa Municipal Águas de Gaia Secção de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de 14 de Outubro, 343 4430-050 Vila Nova de Gaia

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
223770460 223770462

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Execução de tanque de retenção de águas residuais junto à Estação Elevatória de
Canelas.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consta da execução de um tanque de retenção de águas residuais em betão
armado junto à Estação Elevatória de Canelas com um volume aproximado de
1000 m3, instalação de tubagem DN355 em PEAD/PE100, instalação de tubagem
DN800 em polipropileno corrugado SN8, execução de ligação das referidas tuba-
gens ao poço de bombagem da EE de Canelas, execução de câmaras acessórias e
demolição e reconstrução da vedação da EE de Canelas na zona afectada pela cons-
trução do tanque.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Gulpilhares — concelho de Vila Nova de Gaia.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 45.25.3 — Trabalhos em betão.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
As quantidades constam do processo de concurso.
O valor base para efeitos de concurso é de 240 000 euros, não incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 090 a partir da data da consignação (para
obras)

em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução exigida em caso de adjudicação será de valor correspondente a 5% do
preço total do respectivo contrato, podendo ser prestada, nos termos legais, por
depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou me-
diante garantia bancária ou seguro-caução (à primeira solicitação), conforme esco-
lha do adjudicatário.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Nos termos do disposto no caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, ainda que entre
elas não exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício
da actividade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada
uma das empresas, os requisitos exigidos no ponto 15 do programa de con-
curso.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Apenas poderão concorrer as empresas que se encontram nas condições estabeleci-
das no processo de concurso.
Para além dessas condições, e para efeitos do presente concurso, os concorrentes
deverão ser:
a) Titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, de acordo com a correspondência fixada pela
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, e da classe correspondente ao valor global
da proposta, segundo a Portaria n.º 1384/2004, de 5 de Novembro;
Da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, de acordo com a correspondência fixada pela
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos a que dizem respeito, segundo a Portaria n.º 1384/2004, de 5 de No-
vembro.
Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia, nas
condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da União
Europeia, nos termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplicação.
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo;
b) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI deverão apresen-
tar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra em concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no
n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista;
c) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capaci-
dade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, in-
dicados nos n.os 16.1 e 16.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B1) Os critérios a seguir indicados

1 Qualidade técnica da proposta — 60%;
2 Preço/qualidade dos materiais — 40%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 7-A1/2005.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 09 /01 /2006

Custo: 250 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pronto pagamento, através de cheque ou dinheiro.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

16 /01 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 16 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de in-
tervenção do titular da empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indi-
vidual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa
em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual conste o nome e o número
do bilhete de identidade do(s) representante(s). Contudo, sem intervir, poderão
assistir todas as pessoas nisso interessadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /01 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora: 10 horas. Local: sede da empresa Águas de Gaia, E. M., na morada indicada
na secção I, ponto I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.) 3000187018

CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Casa do Povo de Abrunheira Casa do Povo de Abrunheira

Endereço Código postal
Rua da Casa do Povo, 1 3140-011 Abrunheira

Localidade/Cidade País
Abrunheira/Montemor-o-Velho Portugal

Telefone Fax
239676256 239676256

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cp_abrunheira@iol.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção de um centro de noite.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Natureza, extensão e descrição dos trabalhos: trabalhos de construção civil, in-
cluindo isolamento térmico e impermeabilização, redes de abastecimento de água,
drenagem de águas residuais, gás, electricidade, telefones e climatização.
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regu-
lamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993: 45.11.12;
45.21.15; 45.22.11; 45.22.12; 45.22.13; 45.22.20; 45.25.10; 45.25.21; 45.25.31;
45.25.50; 45.31.13; 45.31.21; 45.31.22; 45.31.30; 45.32.11; 45.33.11; 45.33.20;
45.33.30; 45.41.10; 45.42.11; 45.42.12; 45.42.13; 45.43.11; 45.43.12; 45.43.21;
45.43.22; 45.44.10; 45.44.21; 45.44.22.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada na Abrunheira, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito
de Coimbra.
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Código NUTS
NUTS II (Centro); NUTS III (Baixo Mondego).

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os trabalhos nas condi-
ções técnicas e especiais constantes do caderno de encargos e das peças escritas e
desenhadas.
O preço base do concurso é de 310 851,67 euros, com exclusão do IVA.

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 07 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida, previamente à outorga do contrato, uma caução de 5% do valor da
adjudicação.
O desconto para garantia do contrato, de 5%, a que alude o artigo 211.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderá ser substituído por depósito de títulos,
garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos que a caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O tipo de empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará de construção, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, adiante
designado por IMOPPI, que contenha:
a1) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor global da
obra, devendo ainda conter:
As 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem;
As 1.ª, 7.ª, 9.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem;
Ou:
a2) A habilitação de empreiteiro geral/construtor geral, adequada à obra em causa,
e em classe que cubra o seu valor global.
E ainda, em qualquer das alíneas:
a3) As subcategorias referidas na alínea a1), na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente recorra à faculdade conferida na
alínea a4);
a4) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da
alínea a1), e 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, indicará, em documento anexo aos do-

cumentos, os empreiteiros possuidores dessas autorizações aos quais ficará vincu-
lado, por contrato, para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;
b) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas
no n.º 1 do anexo I ao programa de concurso, o qual indicará os elementos de refe-
rência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;
b1) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da 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.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do progra-
ma de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A fixação de critérios de avaliação da capacidade económica e financeira dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso, na parte respeitante ao equi-
líbrio financeiro, terá em conta os indicadores de liquidez geral e autonomia finan-
ceira com a definição e os valores de referência constantes da portaria em vigor
publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente
cumulativamente os valores de referência previstos nessa portaria, relativos ao
último exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos três últimos
exercícios.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, para a execução da obra pos-
ta a concurso, será feita de acordo com os critérios seguidamente discriminados,
sendo excluídos os concorrentes que não verifiquem cumulativamente os três cri-
térios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado do contrato;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do concur-
so procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos concor-
rentes. Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não demons-
trem aptidão para a execução da obra posta a concurso em relatório fundamentado
onde constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a todos os
concorrentes para efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO    £        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
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ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Preço: 70% — A avaliação do factor preço é feita proporcionalmente aos valo-
res globais apresentados. A unidade de proporcionalidade (UP) é calculada da
seguinte forma:

UP = (1,25 * PB — PMB) / 9
PB — preço base;
PMB — proposta mais baixa.
A classificação de cada proposta será obtida por:

Class = 10 — (Pxi — PMB) / (UP)

Pxi — proposta considerada.
Deste modo, todas as propostas com valor superior em 25% ao preço base serão
excluídas na fase da análise das propostas (em consonância com o estatuído no
artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).
Propostas abaixo do preço base deverão ser devidamente justificadas;
b) Valia técnica: 30% — Nota justificativa do preço proposto (NJ) — 10%;
Lista dos preços unitários (LP) — 30%;
Programa de trabalhos (PT) — 40%, que inclui:
Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento;
Plano de pagamentos (PP) — 10%;
Memória descritiva e justificativa (MD) — 10%;
c) Classificação final (CF):
A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = 0,7 × P + 0,3 × [0,1 × NJ + 0,3 × LP + 0,4 × PT + 0,1 × PP + 0,1 × MD]

d) A todos os factores e subfactores considerados para a adjudicação deverá ser
atribuída uma classificação entre 1 e 10 valores.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 020 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 200 euros mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso poderá ser adquirido pelo custo de 200 euros, no caso de
concorrente levantar o processo na morada referida em I.1), ou 210 euros, se envia-
do por correio, valores aos quais acresce o IVA à taxa de 21%, pagos em dinheiro
ou cheque à ordem de Casa do Povo de Abrunheira.
O processo referido no parágrafo anterior encontra-se à disposição em CD-ROM
(suporte digital), podendo ser fornecido em alternativa ou adicionalmente ao supor-
te em papel, sendo o seu custo de 100 euros, acrescidos de IVA à taxa de 21%, ou
então gratuito, se adquirido, respectivamente, em alternativa ou adicionalmente ao
suporte em papel.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora: 17 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Casa do Povo de Abrunheira, Abrunheira,
Montemor-o-Velho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
A empreitada será objecto de financiamento pelo III QCA, concretamente pela Me-
dida 5.6 do POEFDS.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de execução da obra referido no ponto II.3) deste anúncio conta-se a partir
da data de consignação.
O prazo de validade das propostas referido no ponto IV.3.6) deste anúncio conta-se
a partir da data do acto público do concurso.
O prazo para apresentação das propostas referido no ponto IV.3.3) deste anúncio
conta-se a partir do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário

da República.

O acto público do concurso realizar-se-á no 1.º dia útil seguinte à data limite para
entrega das propostas.
O preço base do concurso é de 310 851,87 euros mais IVA à taxa legal em vigor.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

22 de Novembro de 2005. — O Presidente da Direcção, José da
Costa Carvalho. 3000187027

EDUCA — EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

DE SINTRA, E. M.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EDUCA — Empresa Municipal
de Gestão e Manutenção
de Equipamentos Educativos
de Sintra, E. M.

Endereço Código postal
Edifício Municipal Quinta do Recanto, 2725 Mem Martins
Rua da Quinta do Recanto

Localidade/Cidade País
Algueirão-Mem Martins — Sintra Portugal

Telefone Fax
219227410 219227429
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Correio electrónico Endereço Internet (URL)
educa@mail.telepac.pt www.educa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Conclusão da empreitada de ampliação da Escola Básica do Sabugo — Sintra.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
a) A empreitada tem por objecto a conclusão da empreitada de ampliação da Escola
Básica do Sabugo;
b) Trata-se de um edifício constituído por dois pisos, com salas de actividades,
arrecadações, gabinetes de trabalho, instalações sanitárias, instalações sanitárias
para deficientes, sala polivalente, kichenette e ginásio.
Os trabalhos que constituem a empreitada são: fundações, estruturas em betão arma-
do, toscos e acabamentos de construção civil, impermeabilizações, redes técnicas de
distribuição de água, energia eléctrica, ascensores, telefones e redes de recolha de
águas residuais domésticas e pluviais e instalações de segurança, ventilação de IS,
detecção e combate de incêndios.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Sabugo — Sintra.

Código NUTS
PT 171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.15.31-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Escolas primárias, secundárias e outras escolas, com construção de um ginásio.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso.
O preço base é de 674 000 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 05 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação, não sendo exigido qualquer
depósito provisório.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato, desde que to-
das as empresas do agrupamento possuam as condições legais necessárias ao exer-
cício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha as seguin-
tes autorizações:
a) 1.ª categoria (Empreiteiro geral de edifícios) e da classe correspondente ao valor
da sua proposta);
b) As 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 6.ª subcategoria da 2.ª
categoria, as 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria e a 2.ª subcate-
goria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respei-
tem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);
c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea b), indica-
rá, em documento a incluir no invólucro dos «Documentos», os subempreiteiros
possuidores dessas autorizações aos quais ficará vinculado, por contrato, para a
execução dos trabalhos que lhes respeitem;
d) No caso da alínea anterior, terão de ser incluídos no invólucro «Proposta» as
declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos subem-
preiteiros, das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do certifi-
cado de classificação contendo as autorizações exigidas no concurso e, bem assim,
o valor total dos trabalhos a que respeitem.
2 — Poderão, igualmente, concorrer:
a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União Europeia não detento-
ras de certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, titulares de
certificados de inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra posta
a concurso e emitidos por autoridade competente de Estado membro da União Eu-
ropeia;
b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre o Espaço Econó-
mico Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção e se os mesmos o permitirem;
c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públi-
cos, da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo
e se o mesmo o permitir.
3 — A avaliação da capacidade financeira e económica para a execução da obra
posta a concurso será feita com base no quadro de referência constante da portaria
em vigor, publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, sendo excluídos os concorrentes que apresentem valores inferiores aos a
seguir indicados, obtidos da última declaração periódica de rendimentos para efei-
tos de IRC, e seus anexos:
Autonomia financeira < 8%;
Liquidez geral < 105%;
Grau de cobertura do imobilizado < 120,45%.
4 — Na avaliação da capacidade técnica serão adoptados os critérios a seguir in-
dicados onde o não cumprimento de qualquer dos requisitos estabelecidos é moti-
vo de exclusão do concorrente:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra da mesma natureza e de va-
lor não inferior a 60% da proposta respectiva, nos últimos três anos;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências;
c) Adequação dos técnicos e serviços técnicos, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra;
c.1) A direcção técnica da empreitada deve ser confiada a um engenheiro civil com
um mínimo de 10 anos de experiência em obras similares.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
A titularidade do certificado de classificação contendo as autorizações exigidas
prova-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRC e seus anexos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Certificado de execução passado pelo dono de obra, para comprovação de III.2.1),
n.º 4, alínea a);
Mapa do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra;
Mapa dos técnicos e serviços técnicos a afectar à obra;
Curriculum vitae do director técnico da empreitada.
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III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1) Valia técnica da proposta — 60%, considerando os seguintes subcritérios:
1.1) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra (30%);
1.2) Plano de trabalhos/sequência dos trabalhos (20%);
1.3) Sistema de gestão da segurança e saúde na obra (10%);
2) Preço — 40%, considerando os seguintes subcritérios:
2.1) Preço global proposto (20%);
2.2) Coerência da lista de preços unitários (10%);
2.3) — Plano de pagamentos (6%);
2.4) Nota justificativa do preço proposto (4%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
07/2005.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 400 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Dinheiro ou cheque a ordem de EDUCA, E. M.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O concurso é público, só podendo intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, 31 dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas. Local: na sala de reuniões da EDUCA, sita no Edifício Municipal,
na Rua da Quinta do Recanto, em Mem Martins.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) A empreitada é por preço global;
b) Os pagamentos serão efectuados nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Serão admitidas propostas condicionadas e propostas variantes ao projecto pa-
tenteado a concurso, nos termos do programa do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

21 /11 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

21 de Novembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís Manuel Lopes Claro. 3000186926

EDM — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
MINEIRO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EDM — Empresa de Desenvolvimento
Mineiro, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Sampaio e Pina, 1, 7.º 1070-248
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Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de confinamento, impermeabilização, drenagens e vedação da escombrei-
ra da antiga área mineira de Argozelo.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No âmbito do processo do concurso público em epígrafe, a empresa Habimarante,
S. A., solicitou os seguintes esclarecimentos relativos ao mapa de quantidades de
trabalho:
1 — No artigo 5.5) é pedido o fornecimento e colocação de manta geodreno, in-
cluindo ligações, sobreposições e fixação.
A dúvida a colocar é se se trata de manta geodreno ou de manta geotêxtil?
Qual a gramagem?
2 — No capítulo 10), o artigo 10.1) está quantificado com m 140.
A dúvida a colocar é se esta quantidade diz respeito ao 10.1) ou ao 10.1.1)?
O pedido foi colocado para além do prazo para reclamações e pedidos de esclareci-
mento (1.º terço do prazo fixado para apresentação das propostas). No entanto, e
dada a pertinência da solicitação, de modo próprio, prestam-se os seguintes escla-
recimentos:
1 — Geotêxtil/geodreno:
O que se pretende é uma manta em geodreno que deverá comportar numa das faces
um geotêxtil com uma gramagem mínima de 300 g/m2, conforme consta das especifi-
cações relativas ao item 5.5.
O complexo do geodreno tem como única função a drenagem e a garantia de condi-
ções de filtro relativamente ao material adjacente a proteger, comportando na face
oposta um filme impermeável.
Neste sentido, há que garantir, no mínimo:
A existência de um geotêxtil numa das faces, com as características acima indicadas;
Uma armadura em PEAD, termossoldada, no seio do complexo;
Um filme, com uma espessura mínima de 0,6 mm, em PEAD, na outra face.
2 — A quantidade diz respeito ao ponto 10.1.1).

21 de Novembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, José Manuel Gaspar Nero. 3000186987

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Gabinete Administrativo

Piso 3 — sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212879646 212947793

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ga@estradasdeportugal.pt https://www.portaldeempreitadas.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Estudo prévio — variante às EENN 302, 303 — Vila Nova de Cerveira e Paredes
de Coura.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Estudo prévio — variante às EENN 302, 303 — Vila Nova de Cerveira e Paredes
de Coura.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura.

Código NUTS
PT 111 Minho-Lima.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.14.21.20-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.20.31 — Serviços de consultoria em estudos e projectos de engenharia.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão aproximada de 20 km.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 390  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços deverá prestar uma
caução de 5% do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento terá como fonte a transferência de verbas previstas no Orçamento
do Estado Português, bem assim como autofinanciamento obtido pela EP — Estra-
das de Portugal, E. P. E.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais
em consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os participantes deverão possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir
indicadas:
Os técnicos responsáveis pelas especialidades indicadas nos quadros tipo V e VI
em anexo, a preencher pelo concorrente, deverão obedecer aos seguintes requisitos:
a) Para responsável pela coordenação do Estudo e Verificação Interna da Qualidade
do Projecto:
Engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com experiência em estudos/projec-
tos congéneres com, pelo menos, 10 anos de licenciatura/bacharelato e de expe-
riência profissional na especialidade. Deverá escrever fluentemente português e
pertencer ao quadro permanente da empresa. Para os devidos efeitos definidos no
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, o responsável pela coordenação do
Estudo será considerado o autor do projecto;
b) Para responsável pelo traçado:
Engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com, pelo menos, cinco anos de li-
cenciatura/bacharelato e de experiência profissional na especialidade;
c) Para responsável pelo Estudo das Obras de Arte:
Engenheiro civil com, pelo menos, cinco anos de licenciatura e experiência profis-
sional na especialidade;
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d) Para responsável pelo Estudo Geológico — Geotécnico:
Licenciado especialista na área com, pelo menos, cinco anos de licenciatura e expe-
riência profissional na especialidade;
e) Para responsável pelo Estudo de Tráfego e de Rentabilidade Económica:
O responsável pelo Estudo de Tráfego deverá ser licenciado especialista na área
com, pelo menos, cinco anos de licenciatura e experiência profissional na especia-
lidade.
O responsável pelo Estudo de Rentabilidade Económica deverá ser licenciado es-
pecialista na área, com experiência compatível para elaboração do estudo;
f) Para responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental:
Licenciado, com formação adequada e, pelo menos, cinco anos de licenciatura e
experiência profissional na coordenação de Estudos Ambientais.
O concorrente obriga-se a não alterar, durante a vigência do contrato, a composição
da equipa técnica proposta, salvo em situações justificadas para as quais venha a
obter a expressa anuência do contratante. Nessas situações, obrigar-se-á a fazer
substituir os elementos em questão por outros com experiência pelo menos equiva-
lente. Em todo o caso, antes de os novos técnicos serem envolvidos no projecto,
obriga-se a obter a necessária autorização escrita do contratante.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Em caso de adjudicação da prestação de serviços a agrupamentos de empresas e ou
profissionais liberais em consórcio, estas e ou estes associar-se-ão obrigatoriamen-
te, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no programa de con-
curso, que permitam avaliar a sua capacidade financeira para a prestação de serviços
posta a concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no programa de con-
curso, que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de serviços
posta a concurso.
Cada elemento integrante da equipa técnica proposta a concurso deve apresentar
declaração de acordo com o modelo anexo ao programa de concurso, bem como os
respectivos curriculum vitae.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Mérito técnico da proposta — 65%;
2 Preço — 35%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 940/2005/EST/GADM.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 020 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
Ao preço indicado, correspondente à versão em suporte papel, acresce o IVA à taxa
em vigor e poderá ser pago em dinheiro ou cheque visado, passado a favor da EP —
Estradas de Portugal, E. P. E.
O processo patenteado encontra-se também disponível em versão electrónica para
download através do site https://www.portaldeempreitadas.pt, com o custo de 125
euros, acrescidos do IVA à taxa em vigor, cujo pagamento poderá ser efectuado de
harmonia com as instruções constantes desse site da internet.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 /01 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 15 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só
poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 31 /01 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., no Auditório do
Edifício II, 4.º piso, Praça da Portagem, 2809-013 Almada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Não são admissíveis propostas relativas a parte dos serviços objecto da prestação.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

22 /11 /2005

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

 22 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000187015

PARQUE EXPO 98, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Parque Expo 98, S. A.

Endereço Código postal
Avenida de D. João II, lote 1.07.2.1 1998-014 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218919898 218919003

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
info@parqueexpo.pt www.parqueexpo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £
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Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de manutenção de pavimentos e redes de drenagem do Parque das Na-
ções.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada abrange os seguintes trabalhos:
Reparações de todos os tipos de pavimentos aí existentes (incluindo obras acessó-
rias de pavimentação), designadamente em calçada de vidraço, granito, basalto, be-
tão, betão betuminoso e madeira;
Reparações das tampas, sumidouros, caleiras e lancis;
Reparações de redes de drenagem (pluvial e doméstica);
Outros trabalhos de manutenção, correcção ou reparação de natureza similar.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
No espaço público do Parque das Nações, nas zonas A e B identificadas na planta
constante do anexo VIII do caderno de encargos.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   £        SIM    ¢

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes ¢

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 452 670 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /02 /2006 e/ou termo 31 /01 /2007

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cumprimento das obriga-
ções que assume com a celebração do contrato da empreitada, no montante corres-
pondente a 5% do valor pelo qual a empreitada tenha sido adjudicada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
a) O tipo da empreitada é por série de preços para a totalidade dos trabalhos;
b) O pagamento será efectuado em prestações periódicas mensais, em conformidade
com o progresso dos trabalhos, de acordo com o processo de concurso;
c) Deverão ser apresentadas facturas independentes para cada um dos lotes.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas em conjunto com outras sociedades legalmente consti-
tuídas, sem que entre elas exista, no momento da realização do concurso, qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas agrupadas pos-
suam condições legais adequadas ao exercício de actividade compatível com o ob-
jecto do concurso.
As empresas que se apresentem a concurso em conjunto instruirão a sua proposta
com um acordo-promessa de se constituírem, em caso de adjudicação, em agrupamen-
to complementar de empresas ou em consórcio externo garantindo a responsabilida-
de solidária dos agrupados ou dos consorciados, com sede em Portugal, com a in-
dicação clara da modalidade de associação escolhida e da participação qualitativa
e quantitativa de cada empresa constituinte.
Caso a adjudicação da empreitada objecto do presente concurso seja feita a um
grupo de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade indicada no acordo-promessa.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal, serão admitidos empreiteiros
com alvará concedido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particula-
res e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
a.1) Da 2.ª categoria — 1.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias (de acordo com o Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro), em classe
que cubra o valor global da proposta;
b) Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado da Comunidade Europeia,
deve observar-se o estabelecido nos artigos 67.º a 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Definido no programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
a) O processo de concurso, original, poderá ser consultado desde a data de publi-
cação deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, entre as 9 horas
e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e 30 minutos e as 17
horas e 30 minutos, na morada indicada no ponto I.1), mediante marcação prévia
pelo telefone 218919418;
b) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias contados
a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o pagamento
de 250 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por cheque cru-
zado, emitido à ordem da Parque Expo 98, S. A., e a apresentar juntamente com o
pedido.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
No acto público poderão intervir as pessoas que, para o efeito, estiverem devida-
mente credenciadas, no máximo de um representante por concorrente, considerando-
-se como um único concorrente as empresas que se apresentarem associadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: no endereço indicado no ponto I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações das cláusulas
do caderno de encargos.
A adjudicação será feita à totalidade dos lotes, não sendo possíveis adjudicações
parciais.

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° \A

2) Descrição sucinta
A empreitada abrange os seguintes trabalhos:
Reparações de todos os tipos de pavimentos aí existentes (incluindo obras acessó-
rias de pavimentação), designadamente em calçada de vidraço, granito, basalto, be-
tão, betão betuminoso e madeira;
Reparações das tampas, sumidouros, caleiras e lancis;
Reparações de redes de drenagem (pluvial e doméstica);
Outros trabalhos de manutenção, correcção ou reparação de natureza similar.

3) Extensão ou quantidade
O valor para a execução dos trabalhos é de 287 685 euros, com exclusão do IVA.
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Lote n.° \B

2) Descrição sucinta
A empreitada abrange os seguintes trabalhos:
Reparações de todos os tipos de pavimentos aí existentes (incluindo obras acessó-
rias de pavimentação), designadamente em calçada de vidraço, granito, basalto, be-
tão, betão betuminoso e madeira;
Reparações das tampas, sumidouros, caleiras e lancis;
Reparações de redes de drenagem (pluvial e doméstica);
Outros trabalhos de manutenção, correcção ou reparação de natureza similar.

3) Extensão ou quantidade
O valor para a execução dos trabalhos é de 158 680 euros, com exclusão do IVA.

21 de Novembro 2005. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Rolando Borges Martins. 3000186925

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial
da Justiça

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto de Gestão Financeira
e Patrimonial da Justiça

Endereço Código postal
Avenida de 5 de Outubro, 124 1050-061

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217907700 217950540

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
correio@igfpj.mj.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de concepção-construção do Centro Educativo do Mondego — edifí-
cio residencial (com plantas de arquitectura fornecidas pelo dono da obra).

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 30 /12 /2005 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O pedido do processo de concurso será feito por escrito ao IGFPJ, através de ofí-
cio, acompanhado pelo respectivo cheque. O processo pode ser levantado nas ins-
talações do IGFPJ ou enviado por correio aos concorrentes que o solicitarem.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

29 /03 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 16 horas 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 30 /03 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas. Local: IGFPJ, Avenida de 5 de Outubro, 124, 1050-061 Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Este anúncio rectificativo é relativo ao concurso público referido em II.1.5), cujo
anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 191, de 4 de Outubro
de 2005, e nos termos do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, in-
formam-se ainda os interessados de que foram juntos às peças patentes em concur-
so esclarecimentos complementares necessários à boa compreensão e interpretação
dos elementos patenteados a concurso.
Mais se informa que na elaboração da sua proposta o concorrente deve apresentar a
nível de anteprojecto o desenvolvimento do projecto de arquitectura, posto a con-
curso pelo dono de obra, e desenvolver os projectos de especialidade, tendo em
atenção que se trata de um centro educativo em regime semiaberto.

18 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
António José Morais. 3000186919
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso
Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 8 de Novem-

bro de 2005, foi atribuída a utilidade turística, a título prévio, a um
hotel (Astória) com a classificação provisória de três estrelas, sito na
Rua de Braamcamp, 10, em Lisboa, de que é proprietária a firma
Pensão Astória, L.da

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto nos
artigos 2.º, n.os 1 e 2, 3.º, n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 4.º, 5.º, n.º 1,
alínea b), 7.º, n.os 1 e 2, e 11.º, n.os 1 a 3, do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro, valendo por um prazo de 24 meses contado a partir
da data da publicação, no Diário da República, do despacho declara-
tivo, ficando nos termos do disposto no artigo 8.º do referido decre-
to-lei dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá satisfazer as exigências legais para
a classificação provisória de hotel de três estrelas;

b) As obras deverão estar concluídas e o estabelecimento a fun-
cionar plenamente, no prazo máximo de 18 meses, contado
a partir da data da publicação, no Diário da República, do
despacho declarativo, sem prejuízo de dever legal de reque-
rer a confirmação da utilidade turística dentro do prazo de
validade fixado, excepto quando lhe seja concedida a pror-
rogação prevista no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de Dezembro;

c) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de
Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alteração
do projecto aprovado ou das características arquitectónicas
do empreendimento.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto
nos artigos 17.º e 22.º, n.os 1 e 2, daquele diploma, a empresa proprie-
tária ou exploradora do estabelecimento fica isenta relativamente à
propriedade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo
Civil e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais, desde a data de
abertura do empreendimento ao público, por um prazo correspon-
dente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção de imposto
municipal sobre imóveis (IMI) — sete anos — de acordo com o ar-
tigo 43.º do Estatuto de Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo De-
creto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, conjugado com o n.º 6 do
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, caso
venha a confirmar-se a utilidade turística nos termos legais.

15 de Novembro de 2005. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
Margarida Carmo. 3000186841

Direcção Regional da Economia do Alentejo

Éditos
Processo n.º 811/7/2/231

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Arraiolos e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (te-
lefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação

destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Évora),
para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV (EV15-37-28-09-01),
com 57 m com origem em apoio n.º 17 da linha de MT a 15 kV
(EV15-37-28-09) Barragem da Tourega e término em PTC-ARL-37-
-CA, Monte da Tourega, freguesia de Vimieiro, concelho de Arraio-
los, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Outubro de 2005. — O Director Regional, Mouzinho Serrote.
3000186948

Éditos
Processo n.º 811/12/3/149

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Avis e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefo-
ne: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Vale do Tejo (Santarém),
para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, n.º 1203 L3 0176, com
2023 m com origem em apoio n.º 1 da linha a 30 kV para PT AVS
0011D — Maranhão e término em PT AVS 0170 C, Herdade de
Camões (Soc. Agro-Pecuária do Monte Ruivo, L.da), freguesia de
Maranhão, concelho de Avis, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, Raúl Mateus. 3000186995

Éditos
Processo n.º 811/7/2/234

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Arraiolos e na Direcção Regional da
Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a con-
tar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto,
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede
Alentejo (Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
(EV30-08-30), com 1106 m com origem em apoio n.º 46 da linha
de MT a 30 kV (EV30-08) Cerâmica-Mora e término em PTC-ARL-
-228-AS, Herdade do Monte Novo do Pé da Serra, freguesia de
Arraiolos, concelho de Arraiolos, a que se refere o processo menci-
onado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, Raúl Mateus. 3000186949

Éditos
Processo n.º 811/12/14/291

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
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da Câmara Municipal de Portalegre e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Vale do Tejo (San-
tarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
n.º 1214 L3 0348, com 300 m com origem em apoio n.º 36 da linha
de MT a 30 kV para o PT PTG 0058D, Carvalhal Barbudo e término
em PT PTG 0344 C, Quinta da Queijeirinha, freguesia de Reguengo,
concelho de Portalegre, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

17 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, Raúl Mateus. 3000186996

Direcção Regional da Economia do Algarve

Éditos
Processo n.º 0821/8/6/120

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone 289896600, nas horas de expedien-
te, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV com 1095 m FR 15-25-5-1-2-2 Albert Neuvy
a partir de apoio n.º 6 da LMT aérea FR 15-25-1-2 J. Adolfo S. Cor-
reia (ex. Carvoeiro-Senhora da Rocha); linha aérea a 15 kV com 103 m
FR 15-25-5-1-2-2-1 Jomidos (nova origem) a partir de apoio n.º 7 da
LMT aérea FR 15-25-5-1-2-2 Albert Neuvy; linha aérea a 15 kV com
35 m FR 15-25-5-1-2-2-2 Benagil 3 (nova origem) a partir de apoio
n.º 3 da LMT aérea FR 15-25-5-1-2-2 Albert Neuvy; na freguesia de
Lagoa, concelho de Lagoa.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Outubro de 2005. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000186951

Éditos
Processo n.º 0821/8/8/311

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone 289896600, nas horas de expedien-
te, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o estabelecimento
de linha mista a 15 kV com 1200 m FR 15-57, Parque das Cidades
(troço subter. PTD LLE 113-P33A) a partir de no PTD LLE
113 Esteval I; na freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Outubro de 2005. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000186952

Éditos
Processo n.º 0821/8/8/312

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone 289896600, nas horas de expedien-

te, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o estabelecimento
de linha mista a 15 kV com 4162.39 m FR 15-77-1-24 Ludo-Esteval
a partir de no PTD LLE 697 Pinheiros Altos I; linha aérea a 15 kV
com 166,94 m FR 15-77-1-24-5 Cacho Quinta da Fonica a partir de
no P3 da linha FR 15-77-1-24 Ludo-Esteval; na freguesia de Alman-
cil, concelho de Loulé.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Outubro de 2005. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000186953

Éditos
Processo n.º 0821/8/8/313

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone 289896600, nas horas de expedien-
te, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV com 406,4 m FR 15-77-1-11-1, Cerro do Galo
2, a partir de apoio do PT AS, PTD LLE 286 Quinta de Benavides;
PT PTD LLE 629 Cerro do Galo 2, tipo aéreo — AI1 de 160 kVA;
RBT LLE 629 Cerro do Galo 2; na freguesia de Almancil, concelho
de Loulé.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Outubro de 2005. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000186954

Éditos
Processo n.º 0821/8/12/29

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita em Estrada da
Penha, 8000-117 Faro, telefone 289896600, nas horas de expedien-
te, durante um prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV com 871,5 m FR 15-186-1-2-1-1-2-1 Fonte
Férrea, a partir de apoio n.º 2 da LAMT FR 15-186-1-2-1-1-2 Al-
portel; na freguesia de São Brás de Alportel, concelho de São Brás de
Alportel.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

12 de Outubro de 2005. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000186955

Direcção Regional da Economia do Centro

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Águeda, e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia,
S. A. — Área de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de li-
nha aérea a 15 kV com 1568 m de ap. 3 LAT para PT 96/AGND
em Belazaima do Chão II a ap. 7 LAT de Castanheira V-Falgorosa
(modificação); em Falgorosa, freguesias de Belazaima do Chão e
Castanheira do Vouga, concelho de Águeda, a que se refere o pro-
cesso n.º 0161/1/1/998.
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Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

13 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000187054

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Coimbra, e na Direcção Regional da Econo-
mia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias,
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área de
Rede Coimbra/Lousã, para o estabelecimento de linha mista a 15 kV
com 170 m de ap. 40 LAT SE Taveiro ao ap. 12 LAT Alcarraques-
-São Silvestre a PTAS 793; PT 793 tipo AS de 100 kVA; rede BT;
em Cidreira III, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de
Coimbra, a que se refere o processo n.º 0161/6/3/1223.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

3 de Outubro de 2005. — Pelo Director de Serviços de Energia, o
Chefe de Divisão, José Taboada. 3000187060

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas secreta-
rias das Câmaras Municipais de Aveiro e Ílhavo, e na Direcção Re-
gional da Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia,
S. A. — Área de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha
mista Aveiro-Ílhavo I a 15 kV com 6142 m de SE Aveiro a ap.
118 LAT p/PT Vista Alegre (modificação entre os apoios 15 e 21 com
1119 m); nas freguesias de Aradas e São Salvador, concelhos de Aveiro
e Ílhavo, a que se refere o processo n.º 0161/1/10/93.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou nas
Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000187050

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, e na Direcção Regional
da Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 38 m de ap. 3 LAT S. Joane-Bispeira a PT 103/OBR; PT
103 tipo AS de 100 kVA; rede BT; em São João da Serra, freguesia de
São João da Serra, concelho de Oliveira de Frades, a que se refere o
processo n.º 0161/18/10/309.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000187051

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Viseu, e na Direcção Regional da Economia
do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área de
Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 1147 m de ap. 3 LAT de Lusoscut — Auto Estradas Costa de
Prata, S. A./Poente a PT de Lusoscut — Auto Estradas Costa de Pra-
ta, S. A.; em Nó de Boa Aldeia/Nascente, freguesia de Boa Aldeia,
concelho de Viseu, a que se refere o processo n.º 0161/18/23/1473.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000187052

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Murtosa, e na Direcção Regional da Econo-
mia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias,
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área de
Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 3695 m de ap. 13 LAT Bunheiro-São Jacinto a ap. 35 LAT
Bunheiro-São Jacinto (2.º troço); em Torreira, freguesia de Torreira,
concelho de Murtosa, a que se refere o processo n.º 0161/1/12/163.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000187053

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Penamacor, e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 1185,28 m de ap. 5 LAT para o PTD 49/PNC em Benquerença
III a PTAS 97/PNC; PT 97 tipo AS de 100 kVA; rede BT; em sítio
de Saches, freguesia de Benquerença, concelho de Penamacor, a que
se refere o processo n.º 0161/5/7/229.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000187059

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, e na Direcção Regional
da Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Coimbra/Lousã, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 2699 m de ap. 32 LAT para o PT OHP 8 em Seixo da Beira I
a PTS 20 (modificação); em Sobreda, freguesia de Seixo da Beira,
concelho de Oliveira do Hospital, a que se refere o processo n.º 0161/
6/11/378.
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Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

13 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000187061

Direcção Regional da Economia
de Lisboa e Vale do Tejo

Éditos
Processo n.º 171/14.21/468

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Litoral Centro, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 30 kV, com 407 m, com origem no apoio n.º 9A
da linha aérea a 30 kV SE Ourém-Caxarias (troço Ourém-Oli-
val) e término no PT ORM 270C da Câmara Municipal de
Ourém (estaleiro municipal), em Pinheiro, freguesia de Nossa
Senhora da Piedade, concelho de Ourém.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

9 de Agosto de 2005. — O Director Regional, A. Mira dos Santos.
3000187055

Éditos
Processo n.º 171/10.6/677

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Litoral Centro, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, com 339 m, com origem no apoio n.º 7 da
linha p/PT OBD19 — Casais da Areia e término no PT
CLD383 — Olaria/Ponte Seca, freguesia de São Gregório, con-
celho das Caldas da Rainha.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

29 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000187058

Éditos
Processo n.º 171/14.19/398

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da linha aérea a 15 (30) kV, n.º 1419 L2 0224, na
extensão de 151 m, com origem no apoio n.º 15 da linha para

o PT TNV 0059 D e término no PT TNV 0114 D, em R. da
Escola, Bezelga de Cima, freguesia de Assentiz, concelho de
Torres Novas.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

30 de Setembro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186965

Éditos
Processo n.º 171/10.1/1034

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Litoral Centro, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

linha aérea a 30 kV, 178 LIN, com 2395 m, com origem na subes-
tação SE Turquel e término no apoio n.º 7 da linha para o PT ACB
112C — Amarino Mendes, em Turquel-Freires, freguesia de Benedita,
concelho de Alcobaça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

3 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000187057

Éditos
Processo n.º 171/14.16/657

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 15 (30) kV, n.º 1416 L2 1073, com 1594 m, com
origem no apoio n.º 12 da linha para o PT STR 0260 D —
Casais de Porto Oliveira e término no PT STR 0744D —
Várzea Redonda; PT STR 0744 D tipo aéreo — AS de
100 kVA e 15 kV; rede BT com origem em PT STR 0744D,
em Várzea Redonda/Póvoa do Conde, freguesia de Abitureiras,
concelho de Santarém.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

4 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186966

Éditos
Processo n.º 171/11.3/311

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da linha mista a 15 (30) kV, n.º 1103 L2 0324 para
o PT AZB 0202D. — Estieiro, com 117 m, com origem no
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apoio n.º 9 da linha para o PT AZB 0031 C — Pica Milho e
término no apoio n.º 1A, em Estieiro, freguesia de Aveiras de
Baixo, concelho de Azambuja.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

6 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186961

Éditos
Processo n.º 171/11.3/312

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 15 (30) kV, n.º 1103 L2 0433, com 560 m, com
origem no apoio n.º 6 da linha para o PT AZB 0071 D e tér-
mino no apoio n.º 70 da linha L 6013, em Quebradas, fregue-
sia de Alcoentre, concelho de Azambuja.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

6 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186964

Éditos
Processo n.º 171/14.9/335

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1409 L3 0081 p/PT CCH 0041C — Her-
dade da Barca, com 229 m, com origem no apoio n.º 7 da li-
nha para o PT CCH0190D — Lagoíços e término no PT CCH
0041C — Herdade Monte da Barca, em Herdade Monte da
Barca, freguesia de Coruche, concelho de Coruche.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186974

Éditos
Processo n.º 171/14.9/336

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1409 L3 0529, com 1260 m, com ori-
gem no apoio n.º 20 da linha para o PT CCH 0026D — Fajarda
e término no PT CCH0377D — Monte dos Emídios-Fajarda,

em Monte dos Emídios, freguesia de Fajarda, concelho de
Coruche.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186976

Éditos
Processo n.º 171/14.15/271

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1415 L3 0012 p/PT SMG 0006D — EN
367 — Marinhais, com 2315 m, com origem no PT SMG
0002D — Marinhais e término no PT SMG 0006D — EN
367 — Marinhais, em EN 367 — Marinhais, freguesia de
Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186977

Éditos
Processo n.º 171/14.15/272

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1415 L3 0276 p/PT SMG 0170D — Vila
Longa-Muge, com 168 m, com origem no apoio n.º 37 (deri-
vação) da linha entre a SE — Almeirim e a SE 6361 — Glória
do Ribatejo e término no apoio n.º 1, em Vila Longa, fregue-
sia de Muge, concelho de Salvaterra de Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186978

Éditos
Processo n.º 171/14.15/273

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1415 L3 0223, com 835 m, com ori-
gem no apoio n.º 78 da linha entre a SE — Almeirim e a SE
6361 — Glória do Ribatejo e término no PT SMG 0166D —
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Campo da Feira-Muge, em Campo da Feira, Muge, freguesia
de Muge, concelho de Salvaterra de Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186979

Éditos
Processo n.º 171/14.15/274

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1415 L3 0002, com 287 m, com ori-
gem no apoio n.º 78 da linha entre a SE — Almeirim e a SE
6361 — Glória do Ribatejo e término no PT SMG 0001 D —
Casa Cadaval, em Casal Cadaval, freguesia de Muge, concelho
de Salvaterra de Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186980

Éditos
Processo n.º 171/14.15/275

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1415 L3 0201, com 473 m, com ori-
gem no apoio n.º 70 da linha entre a SE Almeirim e a SE
6361 — Glória do Ribatejo e término no PT SMG 0101D —
Sabugueiro, em Sabugueiro, freguesia de Muge, concelho de
Salvaterra de Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186982

Éditos
Processo n.º 171/14.15/276

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1415 L3 0385, com 606 m, com ori-
gem no apoio n.º 89 da linha entre a SE Almeirim e a SE
6361 — Glória do Ribatejo e término no PT SMG 0268 D —
EN 118, Muge, em EN 118, freguesia de Muge, concelho de
Salvaterra de Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

7 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186983

Éditos
Processo n.º 171/14.3/190

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará pa-
tente na Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo,
sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora,
2.º andar, telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Re-
pública, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição — Ener-
gia, S. A. — Área de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo
em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléc-
trica:

Linha mista a 30 kV, n.º 1403 L3 0256, com 767 m, com ori-
gem no apoio n.º 6 da linha para o PT ALR 001-C — Almei-
rim, e término no PT ALR 0179 D — Loteamento Quinta da
Alorna II, em Quinta da Alorna, freguesia de Almeirim, con-
celho de Almeirim.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186968

Éditos
Processo n.º 171/14.3/191

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1403 L3 0308, com 869 m, com ori-
gem no apoio 1 da linha para o PT ALR 0056 C — Foral Velho
e término no PT ALR 0222 D, em Foral Velho (Foral Velho
I), freguesia de Almeirim, concelho de Almeirim.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186969

Éditos
Processo n.º 171/14.3/192

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV n.º 1403 LE 0309 sita em Foral Velho, com
812 m, com origem no apoio 6 da linha para o PT ALR
0222 D — Foral Velho I e término no PT ALR 0223 D —
Foral Velho II, em Foral Velho (Foral Velho II), freguesia de
Almeirim, concelho de Almeirim.
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Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186971

Éditos
Processo n.º 171/14.5/622

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 1405 L3 0660, com 1502 m, com ori-
gem no apoio n.º 5 da linha paro o PTSMG 0098D — Várzea
Fresca e término no apoio n.º 3 da linha para a SE 6801 —
Barrosa, freguesia de Barrosa, concelho de Benavente.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186973

Éditos
Processo n.º 171/15.3/535

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direc-
ção de Infra-Estruturas Sul, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 60 kV LA60-151 Trafaria (REN) Silopor, com
290 m, com origem na subestação SE Trafaria (REN) e tér-
mino no apoio P20, freguesia de Trafaria, concelho de Almada.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186999

Éditos
Processo n.º 171/15.3/536

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direc-
ção de Infra-Estruturas Sul, a que se refere o processo em epígrafe,
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 60 kV, LA60-47 Piedade-Trafaria (REN), com
953 m, com origem no apoio P16 e término na subestação
SE Trafaria (REN), Caparica e Trafaria, concelho de Almada.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

10 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000187002

Éditos
Processo n.º 171/14.7/181

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 1407 L3 0284, com 735 m, com ori-
gem no apoio n.º 26 da linha para o PT PSR 0206D — Her-
dade das Noitinhas de Cima e término no apoio n.º 32 da li-
nha para o PT 0149D — Herdade das Pombas, freguesias de
Foros do Arrão e Chouto, concelhos de Ponte de Sor e Cha-
musca.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

13 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186959

Éditos
Processo n.º 171/14.19/405

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Remodelação da linha aérea a 15 (30) kV, n.º 1419 L2 0072,
com 981 m, com origem no apoio n.º 34 da linha para o PT
TNV 0018 D — Brogueira e término no PT TNV 0037 D —
Cardais, freguesia de Parceiros de Igreja, concelho de Torres
Novas.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

18 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186986

Éditos
Processo n.º 171/14.19/406

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Remodelação da linha aérea a 15 (30) kV, n.º 1419 L2 0074,
com 1513 m, com origem no PT TNV 0037 D — Cardais e
término no PT TNV 0038 D — Resgais, freguesia de Parcei-
ros de Igreja, concelho de Torres Novas.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

18 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186988
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Éditos
Processo n.º 171/14.19/407

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da linha aérea a 15 (30) kV, n.º 1419 L2 0199, com
84 m, com origem no apoio n.º 13 da linha para o PT TNV
0032 D e término no PT TNV 0101 D — Cruz da Pedra, fre-
guesia de Assentiz, concelho de Torres Novas.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

18 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186991

Éditos
Processo n.º 171/14.19/408

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da linha mista a 15 kV, n.º 1419 L2 0081, com
604 m, com origem no PT TNV 0383 D — Avenida das
Cotôas e término no PT TNV 0042 C — Escola Prática
da PSP, freguesia de Santa Maria, concelho de Torres
Novas.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

18 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186992

Éditos
Processo n.º 171/11.14/758

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabe-
lecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista (modificação) a 30 kV, n.º 101/102, com 1958 m,
com origem no apoio n.º 3 (a colocar) e término apoio
n.º 4 — antigo apoio n.º 11 — (a colocar), para alimentar
os PST’s n.os 590, 591 e 592-VFX, em Quinta da Piedade,
freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca
de Xira.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

19 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186956

Éditos
Processo n.º 171/11.9/484

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabe-
lecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 10 kV, n.º 1281/R47, com 543 m, com origem no
apoio n.º 44 da linha n.º 1281 e término no posto de trans-
formação n.º 515 D — MFR, Barras; PT 515 D — MFR, Bar-
ras, e redes de baixa tensão e de iluminação pública, freguesia
de Azueira, concelho de Mafra.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

19 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186957

Éditos
Processo n.º 171/14.9/337

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da linha aérea a 30 kV n.º 1409 L3 0476 de inter-
ligação entre o PC CCH 0131D — Coruche e o apoio n.º 22 da
linha para o PT SMG 0004D — Salvaterra de Magos, na ex-
tensão de 740 m, com origem no apoio n.º 4 e término no
apoio n.º 8, freguesias e concelhos de Coruche e Salvaterra de
Magos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

20 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186993

Éditos
Processo n.º 171/14.3/187

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, com 670 m, com origem no apoio n.º 58 da
linha de interligação entre a SE Almeirim e a SE 6361 —
Glória do Ribatejo e término no PT ALR 0015C — Adega
Cooperativa de Benfica do Ribatejo, em Benfica do Ribatejo,
freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

20 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186994
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Éditos
Processo n.º 171/14.19/409

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar,
telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da linha aérea a 15 (30) kV, n.º 1419 L2 0108,
com 1339 m, com origem no apoio n.º 14 da linha para o
PT TNV 0132 D e término no PT TNV 0110 D — Alvorão,
Casal Cortiço, freguesia de São Pedro, concelho de Torres
Novas.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

21 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186958

Éditos
Processo n.º 171/15.10/578

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará pa-
tente na Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo,
sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora,
2.º andar, telefone 214729500, durante 15 dias, e nas horas de ex-
pediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia,
S. A. — Direcção de Infra-Estruturas Sul, a que se refere o proces-
so em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléc-
trica:

Linha mista a 60 kV, LM60-142 Aroeira-Santana, com 18725 m,
com origem no apoio n.º 8 e término na SE60-210 — San-
tana, freguesia de Corroios, concelho de Seixal.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

21 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços da Energia, F.
Edgar Antão. 3000186998

Direcção Regional da Economia do Norte

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas Secreta-
rias das Câmaras Municipais de Arouca, Vale de Cambra, Oliveira de
Azeméis e São João da Madeira, e na Direcção Regional da Economia
do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Departamento de
Infra-Estruturas de Centro, para o estabelecimento da linha mista a
60 kV, com 18 422 m, Serra da Freita (PRE) Devesa Velha, Santa
Eulália, Urrô, Rossas, Macieira de Cambra, Vila Nova de Perrinho,
Carregosa, Nogueira do Cravo, Macieira de Sarnes, São Roque e São
João da Madeira, concelhos de Arouca, Vale de Cambra, Oliveira de
Azeméis e São João da Madeira, a que se refere o processo n.º 6253 1/
27658.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou nas
Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.

16 de Setembro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000187049

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.25.04.6.017

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/90,
de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/89,
de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86,
de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de 9 de
Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Junho, é
reconhecida a qualificação à empresa:

Nome — Renault Trucks Porto, Unipessoal, L.da;
Endereço — Zona Industrial da Varziela, Rua 12, 4480-109 Vila

do Conde,

na qualidade de instalador de tacógrafos, estando autorizado a realizar
a 2.ª fase da primeira verificação e a verificação periódica bienal e a
colocar a respectiva marca própria, em anexo, e os símbolos do con-
trolo metrológico, nos locais de selagem previstos nos respectivos
esquemas constantes dos processos arquivados no Instituto Português
da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de tacógrafos n.º 101.25.96.6.006, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 102, de 30 de Abril de 2004.

25 de Maio de 2004. — O Vogal do Conselho de Administração,
M. Duarte Figueira.

3000143569

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Évora

Alvará n.º 3/2004
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do artigo 25.º do

Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é concedido o presente
alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento denominado
Solar dos Castelos — Lar para Idosos, L.da, sito no Largo dos Caste-
los, 6, 7000 Évora, freguesia da Sé, concelho de Évora, distrito de
Évora, propriedade da firma Solar dos Castelos — Lar para Idosos,
L.da

O presente alvará substitui o alvará n.º 3/99, publicado no Diário
da República de 19 de Março de 1999.

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividades — lar para idosos;
Lotação máxima — 5 utentes.

Vai este alvará assinado e autenticado com o selo branco em uso
neste Centro Distrital.

22 de Julho de 2004. — O Director, Luís A. Alves Morais.
3000150348
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Regional de Alcoologia do Sul

Contrato
Por despacho de 14 de Outubro de 2005, do director do Centro

Regional de Alcoologia do Sul, por subdelegação:

Celestino Gomes dos Reis Cunha — celebrado contrato de tarefa, ao
abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de
Fevereiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85,
de 29 de Julho, e ainda pela alínea f) do n.º 1 do artigo 78.º e da
alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, pelo prazo de nove meses, com efeitos à data de 24 de
Outubro de 2005, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 128.º
do Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com a nova redacção que lhe foi conce-
dida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, não podendo
exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido,
para prestação de serviços, como auxiliar de acção médica — Sec-
tor Psicossocial, sendo a remuneração mensal de 380,02 euros,
18 horas semanais. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

3 de Novembro de 2005. — A Administradora, Margarida Jordão.
3000186205

Contrato
Por despacho de 4 de Outubro de 2005, do director do Centro

Regional de Alcoologia do Sul, por subdelegação:

Ricardo Manuel Caetano Silva — celebrado contrato de tarefa, ao
abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de
Fevereiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85,
de 29 de Julho, e ainda pela alínea f) do n.º 1 do artigo 78.º e da
alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, pelo prazo de nove meses, com efeitos à data de
8 de Novembro de 2005, nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo,
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a nova re-
dacção que lhe foi concedida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, não podendo exceder o termo do prazo contratual inicial-
mente estabelecido, para prestação de serviços, como médico de
clínica geral — Sector de Consulta Externa, sendo a remuneração
de 13,50 euros, por consulta efectivada. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2005. — A Administradora, Margarida Jordão.
3000186204

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio
Processo n.º 2372/05.1TBACB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Petróleos de Portugal — Petrogal, S. A.
Insolvente — Faianças Decofatim, Unipessoal, L.da, e outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Alcobaça, 2.º Juízo de Alcobaça, no
dia 16 de Novembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora: Faianças Decofatim, Unipes-
soal, L.da, número de identificação fiscal 505025230, com endereço
na Rua da Baforeira, 65, Mendavo, Évora de Alcobaça, 2460-000 Al-
cobaça, com sede na morada indicada.

É administradora da devedora: Cidália Maria dos Santos Tinta, es-
tado civil: casada, nascida em 16 de Julho de 1968, nacional de Por-
tugal, bilhete de identidade n.º 8588497, com endereço na Rua da
Baforeira, 65, Mendalvo, 2460-499 Évora de Alcobaça, a quem é
fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. José Alexandre Ri-
beiro Gomes, com endereço na Rua das Padeiras, 73, 3.º, direito, 3000-
-000 Coimbra.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 26 de Janeiro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

18 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Sónia Gonçalves
Costa. — O Oficial de Justiça, Hamilton Pereira. 3000186921
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1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 4100/05.2TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Idealbanho — Comércio de Materiais de Construção, L.da

Insolvente — Eduardo Pinto Construções, L.da, e outro(s).

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Braga, 1.º Juízo Cível de Braga, no dia
5 de Setembro de 2005, pelas 9 horas e 30 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Eduardo Pinto
Construções, L.da, número de identificação fiscal 504802640, com
endereço na lugar de Espessande, Esporões, 4700-637 Braga, com sede
na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António Jorge Lopes
Gomes, com endereço na Rua de 25 de Abril, 454, 5.º, direito, 4710-
-914 Braga.

Fixa-se a residência da insolvente no lugar de Espessante, Espo-
rões, Braga.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter limitado, uma vez que atentos os factos alegados pelo cre-
dor, o património da insolvente não é previsivelmente suficiente
para a satisfação das custas e das dívidas — cfr. artigo 39.º, n.º 1, do
CIRE.

Ao abrigo do disposto no artigo 66.º, n.º 2, do CIRE, decide-se não
proceder à nomeação da comissão de credores.

Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

2 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Paula Pereira
Amorim. — A Oficial de Justiça, Irene Azevedo. 3000186941

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio
Processo n.º 2483/05.3TBCLD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Espírito Santo, S. A.
Insolvente — Óscar Deus Almendra, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Óscar Deus Almendra, número de identificação fiscal 128549050,

bilhete de identidade n.º 968920, com endereço na Rua da Lareira, 8,
Alto do Nobre, 2500-000 Caldas da Rainha.

Dr. Jorge Fialho Faustino, com endereço na Rua da Capela, 14,
Benedita, 2475-109 Benedita.

Ficam notificados todos os interessados, de que no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 17 de Novembro de 2005, pelas
14 horas e 30 minutos, para a realização da reunião de assembleia de
credores.

Os credores podem fazer-se representar por mandatário com po-
deres especiais para o efeito.

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-

pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

3 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Raquel Pinhei-
ro. — A Oficial de Justiça, Maria José dos Santos. 3000186118

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES
E DE COMARCA DE CASCAIS

Anúncio
Processo n.º 6627/05.7TBCSC.
Falência (requerida).
Autora — Ângela Maria Marques Casimiro Rodrigues Ferreira.
Ré — G. O., Gestão e Organização de Informática, L.da

Florbela Moreira Lança, juíza de direito do 2.º Juízo de Competência
Cível do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Cascais:

Faz saber que, por despacho de 29 de Junho de 2005, proferido nos
presentes autos, foi este Tribunal declarado incompetente em razão
da matéria para apreciar o pedido deduzido contra G. O., Gestão e
Organização de Informática, L.da, número de identificação fiscal
501984887, com domicílio na Avenida do Infante D. Henrique, 808,
rés-do-chão, Cascais, 0000-000 e, em consequência, nos termos per-
mitidos pelo artigo 27.º, n.º 1, alínea a), do CIRE, indeferida liminar-
mente a petição inicial.

30 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Florbela Moreira
Lança. — A Oficial de Justiça, Clara Martins. 3000186963

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio
Processo n.º 395-J/1997.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Dr. Miguel Ribas.
Requerida/falida — Casa Braga-Mat. Const. L.da, com sede na Rua do

1.º de Dezembro, 55, Esposende.

A Dr.ª Patrícia Madeira, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida supra-identificada, notifica-
dos para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronuncia-
rem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1,
do CPEREF).

11 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Patrícia Madei-
ra. — A Oficial de Justiça, Adriana Dias. 1000294974

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

Anúncio
Processo n.º 979/05.6TBLLE.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Requerente — Caixa Leasing e Factoring — Instituição Financeira de

Crédito, S. A.
Insolvente — Otelo Fernando Gomes de Sá.

No Tribunal da Comarca de Loulé, 1.º Juízo Competência Cível de
Loulé, no dia 17 de Novembro de 2005, às 14 horas e 30 minutos,
foi proferida sentença de declaração de insolvência do devedor: Otelo
Fernando Gomes de Sá, número de identificação fiscal 130659398,
bilhete de identidade n.º 3010772, com endereço no Apartamento de
Água, lot. 36629, Vilamoura, 8125-000 Quarteira, com domicílio na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Florentino Matos Luís,
com endereço na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 48-A, 1700-
-031 Lisboa.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.
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Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 21 de Dezembro de 2005, pelas 10 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

18 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Helena Isabel
Silvestre P. Cravo. — A Oficial de Justiça, Maria do Céu Calcinha.

3000186918

TRIBUNAL DA COMARCA DE LOUSADA

Anúncio
Processo n.º 206-D/1997.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. Fernando Carvalho.
Requerido — credores da massa falida.

A Dr.ª Maria Manuela dos Santos Sousa, juíza de direito deste Tribu-
nal:

Faz saber que são os credores e a falida SEPORMADE — Indústria
de Mobiliário, S. A., notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liqui-
datário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

25 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Manuela dos
Santos Sousa. — O Oficial de Justiça, Telmo Ferraz. 3000186945

Anúncio
Processo n.º 561-J/2002.
Prestação de contas (liquidatário).
Requerente — Dr. Inácio Peres, e outro(s).

A Dr.ª Maria Manuela Santos Sousa, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida J. Babo & Filhos, L.da,
sita em lugar de Castanheira, Torno, Lousada, notificados para no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do
CPEREF).

7 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Manuela
dos Santos Sousa. — A Oficial de Justiça, Adelaide Magalhães.

3000186378

TRIBUNAL DA COMARCA DE MONDIM DE BASTO

Anúncio
Processo n.º 283/05.0TBMDB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Meireles & Cerqueira, L.da, e outro(s).
Suplente da comissão credores — Banco Totta & Açores, S. A.

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Mondim de Basto, secção única de
Mondim de Basto, no dia 20 de Outubro de 2005, ao meio-dia, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: Meire-
les & Cerqueira, L.da, número de identificação fiscal 503647543, com
endereço na Zona Industrial de Vilar de Viando, lote 29, apartado 8,
4880-212 Mondim de Basto, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Manuel Fernando Gonçalves Ro-
drigues Meireles, com endereço na lugar da Serra, 0000-000 Mondim
de Basto, e Cândida Machado Cerqueira Meireles, com endereço na
lugar da Serra, 0000-000 Mondim de Basto, a quem é fixado domicí-
lio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António Francisco Cocco
Seixas Soares, com endereço na Estrada Exterior da Circunvalação,
15950, 9.º, direito, 4450-099 Matosinhos.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1,
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 15 de Dezembro de 2005, pelas 10 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.
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É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

20 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana de
Castro da Silva Oliveira. — A Oficial de Justiça, Manuela Machado.

3000187026

Anúncio
Processo n.º 263/04.2TBMDB.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — Ana Paula Alves Pereira, e outro(s).
Devedora — Promosam — Fábrica de Calçado, L.da

Publicidade da data para realização da assembleia de credo-
res de apreciação do relatório nos autos de insolvência aci-
ma identificados.

No Tribunal da Comarca de Mondim de Basto, secção única de
Mondim de Basto, no dia 22 de Setembro de 2005, ao meio-dia, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora:
Promosam — Fábrica de Calçado, L.da, número de identificação fis-
cal 504473557, com endereço no Monte da Barca, Mondim de
Basto, 4880-000 Mondim de Basto, com domicílio na morada indi-
cada.

Para administrador da insolvência foi nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio: Ana Maria de Oli-
veira Silva, com endereço na Rua do Campo Alegre, 67, 6.º, direito,
Porto, 4150-171 Porto.

É designado o dia 21 de Dezembro de 2005, pelas 9 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

10 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana de
Castro da Silva Oliveira. — A Oficial de Justiça, Manuela Machado.

3000186960

TRIBUNAL DA COMARCA DE RIO MAIOR

Anúncio
Processo n.º 654/05.1TBRMR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação)
Insolvente — Adega da Raposa — Casa de Pasto, L.da, e outro(s).
Credora — Ana Cristina S. Almeida Leiria, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Adega da Raposa — Casa de Pasto, L.da, número de identificação

fiscal 502546484, com endereço na Travessa da Raposa, 2040-
-288 Rio Maior.

Administrador: Jorge Fialho Faustino, com endereço na Rua de P.
João Coelho Guerra, 14, 2.º, Benedita, 2475-109 Benedita.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 16 de Dezembro de 2005, pelas 14 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

Os credores podem fazer-se representar por mandatário com po-
deres especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-
pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 75.º do CIRE).

24 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, João Manuel P.
Cordeiro Brazão. — A Oficial de Justiça, Maria José Antunes An-
drade. 3000185978

TRIBUNAL DA COMARCA DE SOURE

Anúncio
Processo n.º 389/05.5TBSRE.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Fereira & Fereira, L.da, com sede em Vermoil, Pombal.
Devedora — Ilídio e Santos, L.da, com sede na Rua da Quinta da Coutada,

Soure.

Sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Soure, secção única de Soure, no dia
16 de Novembro de 2005, às 17 horas, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Ilídio e Santos, L.da, sócio ge-
rente, Ilídio Sacramento Santos, Foz, 3100-000 Louriçal, com sede
na morada indicada.

É administrador da devedora: Ilídio do Sacramento Santos, a quem
é fixado domicílio na Rua Principal, 7, Foz, Mata Mourisca.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Manuel da Silva Cruz,
com endereço na Rua do Rebolim, 116, Ribeira de Frades, 3000-
-000 Coimbra.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.
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É designado o dia 30 de Janeiro de 2006, pelas 10 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

17 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Isabel Alves. —
A Oficial de Justiça, Maria dos Anjos Martins. 3000187019

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

Anúncio
Processo n.º 1923/05.6TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida)
Credora — Francisca Conceição Sousa Borges, e outro(s).
Insolvente — Duomoarve — Confecção, L.da, e outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Juízo de Competência Cível de Vila Nova de Famalicão, 2.º
Juízo de Competência Cível de Santo Adrião, no dia 17 de Outubro de
2005, pelas 19 horas, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora: Duomoarve — Confecção, L.da, número de iden-
tificação fiscal 506675416, com sede na Rua de Miguel Torga, Oli-
veira, São Mateus, 4765-725 Vila Nova de Famalicão, com sede na
morada indicada.

São administradores da devedora: Fernando Carvalho de Araújo e
Martinha Bebiana Castro Sampaio, ambos residentes na sede da insol-
vente a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: João Manuel Couto
Morais de Almeida, com endereço na Avenida do Dr. João Canavarro,
305, 3.º, S/32, edifício Alameda 1, 4480-000 Vila do Conde.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 20 dias.

O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 20 de Dezembro de 2005, pelas 14 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

18 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. —
A Oficial de Justiça, Manuela Marques. 1000294936

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE

Anúncio
Processo n.º 914/04.9TBVVD-E.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Dr. António Jorge Lopes Gomes.
Credor — Nuno Miguel da Silva Gomes Talaia.

A Dr.ª Raquel Cotinho, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a insolvente notificados para, no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo administrador da insolvência (artigo 64.º,
n.º 1, do CIRE).

O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

3 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Raquel Cotinho. —
O Oficial de Justiça, José do Nascimento Pimentel Soares.

3000186940
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1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 618/03.0TYLSB-I.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do CPEREF).
Autor — Lanzexpress, SL.

António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que, nos presentes autos supra-identificados, correm por
apenso aos autos de declaração de falência, por este juízo e Tribunal,
em que é requerente Lanzexpress, SL, com sede em Tias, Puerto del
Carmén, local 14 do Centro Comercial La Playa, Província de Las
Palmas e requerida Agência de Viagens e Turismo Asas, L.da, com
domicílio na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35, 4.º, C, 1050-
-118 Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva 500307032,
correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última publicação do
anúncio, citando os credores da massa falida da requerente, para, no
prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem, querendo a pre-
sente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1, e 207.º do CPEREF e 783.º
do CPC), em que o autor pretende que seja verificado o seu crédito
no montante de 40 508,21 euros, cujo duplicado se encontra neste
Tribunal à disposição de quem o queira consultar dentro das horas
normais de expediente.

18 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000186967

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1193/05.6TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedora — Sendo Internacional — Sucursal em Portugal, e outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo de Lisboa, no dia
28 de Julho de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de decla-
ração de insolvência da devedora: Sendo Internacional — Sucursal
em Portugal, número de identificação fiscal 980273340, com ende-
reço na Rua de Beatriz Costa, 2-A, Alfragide, com sede na morada
indicada.

São administradores da devedora: Simon Appell, com endereço em
10 Fleet Place, 10, London; e Alastair Paul Beveridge, com endereço
em 10 Fleet Place, 10, London, a quem é fixado domicílio na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Adelino de Oliveira
Ferreira Novo, com endereço na Rua do Padre Américo, 6, rés-do-
-chão, Anadia, 3780-236 Anadia.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter Pleno [alínea i) do artigo 36.º CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento e reclamação de créditos deve ser apresentado ou

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante
de capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e
respectivos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação
dos garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 12 de Setembro de 2005, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

29 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Graça Pissarra. —
O Oficial de Justiça, Rui Manuel Serrano. 3000186928

Anúncio
Processo n.º 854/04.1TYLSB-G.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do CPEREF).
Autora — Sabel — Distribuição Eléctrica, S. A.
Ré — massa falida e credores da massa falida de Fonseca & Seabra —

Assistência e Manutenção, L.da

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

Faz saber que, nos presentes autos de acção de processo sumário
(artigo 205.º do CPEREF), em que é autora: Sabel — Distribuição Eléc-
trica, S. A., e ré: massa falida e credores da massa falida de Fonseca &
Seabra — Assistência e Manutenção, L.da, com sede no Campo de San-
tana, 50, 2.º, Lisboa, que correm por apenso aos autos de declaração
de falência, por este juízo e Tribunal, em que é requerente: Fonseca
& Seabra — Assistência e Manutenção, L.da, correm éditos de 10 dias
contados da segunda e última publicação do anúncio, citando os cre-
dores da massa, falida da requerente, para, no prazo de 20 dias, findos
os dos éditos, contestarem, querendo a presente acção sumária (arti-
gos 205.º, n.º 1, e 207.º do CPEREF e 783.º do CPC), em que o autor
pretende que seja verificado o seu crédito no montante de 12 481,80 eu-
ros, cujo duplicado se encontra neste Tribunal à disposição de quem o
queira consultar dentro das horas normais de expediente.

3 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. — O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000186902



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 231 — 2 de Dezembro de 200525 688

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

Anúncio
Processo n.º 514/05.6TYVNG.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Internacional de Crédito, S. A.
Insolvente — Maria Antónia Costa Magalhães Silva, e outro(s).

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 8 de Novembro de 2005, às 14 horas, foi pro-
ferida sentença de declaração de insolvência dos devedores: Maria
Antónia Costa Magalhães Silva, número de identificação fiscal
144309343, bilhete de identidade n.º 3399498, e António Manuel
Santos da Fonseca e Silva, estado civil: casado (regime: desconhe-
cido), nacional de Portugal, número de identificação fiscal
107823390, bilhete de identidade n.º 3113192, com endereço na Rua
do Dr. Sousa Rosa, 32, 4150-718 Porto, ambos com residência na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: José Manuel Costa Aze-
vedo Navega Rodrigues, com endereço na Estrada Nacional, 107-4142,
1.º, S/112-113, Perafita, 4460-000 Matosinhos.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

9 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
O Oficial de Justiça, Adelino José F. A. Oliveira. 1000294973

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
7 de Novembro de 2005, no uso da competência que me confere a
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
ao abrigo da alínea e) do artigo 2.º e nos termos do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificado o se-
guinte funcionário:

José Manuel Sequeira, do grupo de pessoal operário, com a car-
reira/categoria de operário semiqualificado (cantoneiro de VM),
escalão 4, índice 165, para o grupo de pessoal auxiliar, com a
carreira/categoria de tractorista, escalão 4, índice 175.

Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1, e n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, é dispensada a pres-
tação de funções em comissão de serviço extraordinária por seis
meses.

O funcionário deverá aceitar a nomeação para o novo lugar no
prazo máximo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Augusto
Fernando Andrade. 1000294952

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso
Loteamento urbano Rua do Dr. António Joaquim

Conceição, Torrão

João José Mendes Ferreira Massano, vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Alcácer do Sal:

Torna público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 22 de Setembro, que se encontra aberto
um período de discussão pública, com a duração de 15 dias contados
a partir do oitavo dia seguinte à publicação do presente aviso, tendo
por objecto o projecto de loteamento que Irineu Fernando
Petronilho, e outro, na qualidade de herdeiros de Isidro António
Petronilho pretendem promover no prédio sito na Rua do Dr. An-
tónio Joaquim Conceição, na localidade e freguesia do Torrão, deste
concelho.

Todos os interessados podem apresentar, por escrito, as suas recla-
mações, observações ou sugestões, dirigindo-as à Divisão de Urbanis-
mo, Equipamento e Habitação da Câmara Municipal de Alcácer do
Sal, em cujos serviços se encontra disponível o respectivo processo.

11 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, João
José Mendes Ferreira Massano. 1000294964

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO

Aviso
Nomeação de adjunto

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
26 de Outubro de 2005, nomeei Francisco José Valente Marques, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da Lei Quadro das Compe-
tências, para o cargo de adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal,
com efeitos a partir de 26 de Outubro de 2005.

26 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Paulo
Trindade. 1000294944

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 74/2005
Despacho

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-
do de 31 de Outubro, nos termos do n.º 1 do artigo 73.º e do n.º 3 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada para exercer as funções
de chefe de gabinete, Maria João Fernandes Moreto, com efeitos a
partir do dia 31 de Outubro do corrente mês, a quem compete por
delegação de competências proceder ao encaminhamento de todo o
expediente que tramita naquele gabinete.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 3000186935

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS

Anúncio
Loteamento municipal n.º 03/2003 — Tapada do Fole,

Valongo

Manuel Maria Libério Coelho, presidente da Câmara Municipal de
Avis:

Torna público, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 22.º do De-
creto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado
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pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que se encontra em
discussão pública, oito dias após a publicação deste anúncio no
Diário da República e durante um período de 15 dias, o projecto
em título.

Mais se anuncia que o projecto bem como os demais pareceres se
encontram patentes no Departamento Técnico desta Câmara Muni-
cipal e na Junta de Freguesia de Valongo, onde poderão ser consulta-
dos pelos interessados, no horário normal de expediente, assim como
apresentadas reclamações, observações e sugestões, através de impres-
sos apropriados disponíveis nos locais referidos.

22 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
Maria Libério Coelho. 3000186932

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Despacho
Nos termos do artigo 65.º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-

tembro, e nos mais de direito, subdelego as seguintes competências
nos vereadores infra-identificados, em mim delegadas pela Câmara
Municipal de Beja, em reunião de 31 de Outubro de 2005:

a) Miguel Domingos Condeça Ramalho — as competências
previstas no artigo 64.º, n.º 1, alíneas b), c), d), e), f), g), l),
m), n), q), r), s), t), u), v), x) e z), n.º 2, alíneas d), e), f), g),
h), i), l) e m), n.º 3, alínea b), n.º 4, alíneas d) e e), n.º 5,
alíneas a), b), c) e d), n.º 7, alíneas b) e d), da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e artigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, as do artigo 9.º, n.º 2 do artigo 19.º,
n.º 1, do artigo 24.º, n.os 1 e 2 do Regulamento Geral do
Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de
Novembro, as do artigo 4.º, n.º 2, do artigo 5.º, do artigo 16.º,
do artigo 116.º, n.os 2, 3 e 4, do artigo 117.º, n.º 2, todos do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac-
ção do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, as do ar-
tigo 10.º, do artigo 14.º, do artigo 18.º, do artigo 23.º, n.º 1,
do artigo 29.º, n.º 1, do artigo 35.º, n.º 1, do artigo 39.º n.º 2,
do artigo 41.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 310/2002, de
18 de Dezembro.

b) Francisco António Braz Caixinha — as competências pre-
vistas no artigo 64.º, n.º 1, alíneas b), c), d), e), f), g), l),
m), n), q), r), s), t), u), v), x) e z), n.º 2, alíneas d), e), f), g),
h), i), l) e m), n.º 3, alínea b), n.º 4, alíneas d) e e), n.º 5,
alíneas a), b), c) e d), n.º 7, alíneas b) e d), da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e artigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, as do artigo 9.º, n.º 2, do ar-
tigo 19.º, n.º 1, do artigo 24.º, n.os 1 e 2 do Regulamento Geral
do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de
Novembro, as do artigo 4.º, n.º 2, do artigo 5.º, do artigo 16.º,
do artigo 116.º, n.os 2, 3 e 4, do artigo 117.º, n.º 2, todos do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac-
ção do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, as do ar-
tigo 10.º, do artigo 14.º, do artigo 18.º, do artigo 23.º, n.º 1,
do artigo 29.º, n.º 1, do artigo 35.º, n.º 1, do artigo 39.º, n.º 2,
do artigo 41.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 310/2002, de
18 de Dezembro.

Refira-se que a presente subdelegação determina legalmente que os
vereadores devem informar a Câmara Municipal, das decisões, por si
tomadas, geradoras de custo ou proveito, na reunião que imediata-
mente se lhes seguir.

Registe-se que, das decisões tomadas neste contexto, cabe recurso
para o plenário do órgão executivo, que o apreciará no prazo máxi-
mo de 30 dias, sem prejuízo da sua impugnação contenciosa.

A presente subdelegação está sujeita a publicação, nos termos le-
gais.

1 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
da Cruz dos Santos. 1000294947

Despacho
Nos termos e para os efeitos do artigo 57.º, n.º 3, da Lei n.º 169/

99, de 18 de Setembro, nomeio vice-presidente da Câmara Municipal
de Beja, o vereador Miguel Domingos Condeça Ramalho, a quem
competirá, para além de outras funções que lhe sejam distribuídas,
substituir-me nas minhas faltas e impedimentos.

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
da Cruz dos Santos. 1000294948

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 102/DADT
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os

efeitos do disposto no artigo 22.º, n.os 1, 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discus-
são pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a aprovação de
uma operação de loteamento, constituída por 78 lotes, sito no lugar
da Póvoa, freguesia de Palmeira, Braga, em que é requerente Socie-
dade Imobiliária Europa Ar-Lindo, S. A.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000186970

Aviso n.º 103/DADT
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os

efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao al-
vará de loteamento, que consiste em transformar os lotes A1, A2 e
A3 num só lote passando a designar-se por lote A1, bem como o B1,
B2 e B3 passando a designar-se por lote B1, alteração das cotas do
arruamento e rectificação das cotas de soleira dos edifícios e do lote
1, sito no lugar de Pousada, Gualtar, Braga, em que é requerente C.
Caldas & Filhos, L.da

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000186975

Aviso n.º 104/DADT
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os

efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao al-
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vará de loteamento, que consiste em alterar o lote J1, sito na Quinta
de Santa Tecla, freguesia de São Vítor, Braga, em que é requerente
Câmara Municipal de Braga.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000186984

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 1/87,

sito na aldeia de Santa Comba de Rossas — em Bragança

Para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformi-
dade com a deliberação tomada em RC de 3 de Novembro de 2005,
decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias
úteis, contados a partir da data da sua publicação, durante o qual
poderão os interessados apresentar quaisquer reclamações, sugestões
ou informações, sobre quaisquer questões, que possam ser considera-
das no âmbito do pedido de alteração ao alvará de loteamento urba-
no n.º 1/87 — loteamento sito na aldeia de Santa Comba de Rossas,
lotes n.os 26 e 27.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel, para consulta, na Divisão de Urbanismo das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados por particulares deve-
rão ser entregues no NAA da Divisão de Urbanismo.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Jorge Nunes. 1000294931

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 3/86,

sito no Bairro de São Tiago — Bragança

Para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em
conformidade com a deliberação tomada em RC de 3 de Novem-
bro de 2005, decorrerá um período de discussão pública, pelo pra-
zo de 15 dias úteis, contados a partir da data da sua publicação,
durante o qual poderão os interessados apresentar quaisquer recla-
mações, sugestões ou informações, sobre quaisquer questões, que
possam ser consideradas no âmbito do pedido de alteração ao al-
vará de loteamento urbano n.º 3/86 — loteamento sito no Bairro
de São Tiago — lote n.º 49.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel, para consulta, na Divisão de Urbanismo das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados por particulares deve-
rão ser entregues no NAA da Divisão de Urbanismo.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Jorge Nunes. 1000294932

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de uma
vaga de técnico superior de 1.ª classe/sociólogo — grupo de
pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho da-
tado de 17 de Outubro de 2005, foi nomeada para ocupar a vaga de
técnica superior de 1.ª classe/socióloga, do quadro de pessoal deste
município, a candidata Branca Maria Franco Pereira, classificada no
primeiro lugar do concurso referido em epígrafe, cuja lista de classi-
ficação final foi homologada por meu despacho datado de 30 de Se-
tembro de 2005.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis,
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento do visto do tribunal de Contas.)

18 de Outubro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Pires Pereira da Costa. 1000294896

Aviso
Nomeação

Concurso externo de ingresso para admissão de um técnico
superior de 2.ª classe/área de aprovisionamento e patrimó-
nio — grupo de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho da-
tado de 3 de Novembro de 2005, fazendo uso da competência con-
ferida pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, nomeei, para o lugar de técnico superior de 2.ª classe/área
de aprovisionamento e património, Ana Veloso Dourado Ferreira,
classificada no 1.º lugar no concurso, cujo aviso de abertura foi pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 117, de 21 de Junho
de 2005.

A candidata deverá tomar posse do referido lugar no prazo de 20 dias
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

3 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Pires Pereira da Costa. 1000294924

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso
Gabinete de Apoio Pessoal

Por despacho do presidente da Câmara de 24 de Outubro de 2005:

Cristina Maria de Almeida Silveira Matos — provida, em comis-
são de serviço, no lugar de secretária do Gabinete de Apoio
Pessoal do actual vereador a tempo inteiro (vice-presidente
da Câmara), com efeitos a partir de 24 de Outubro de 2005,
inclusive, data em que cessou idênticas funções relativas ao
mandato anterior.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo Rama-
lheira Teixeira. 3000186937

Aviso
Abertura de concurso interno de acesso geral para provi-

mento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe/
recursos humanos do quadro de pessoal desta autar-
quia.

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
31 de Outubro de 2005, se encontra aberto concurso interno de
acesso geral para provimento de um lugar de técnico superior de
1.ª classe/recursos humanos, da carreira de técnico superior de re-
cursos humanos, integrada no grupo de pessoal técnico superior,
do quadro de pessoal desta autarquia, o qual se rege pelas seguintes
disposições:

1 — Área funcional — gestão de recursos humanos.
2 — Área de recrutamento — de acordo com o disposto na

alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
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Dezembro, na redacção da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, o recruta-
mento far-se-á de entre técnicos superiores de 2.ª classe, com, pelo
menos, três anos na categoria classificados de Bom.

3 — Validade do concurso — válido apenas para provimento do
lugar posto a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 — Prazo de abertura do concurso e de apresentação de candida-
turas — 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Diário da República.

5 — Local de trabalho — município de Castelo de Paiva, no âm-
bito do Departamento Técnico.

6 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar será a
prova escrita de conhecimentos teóricos, com duração de sessenta
minutos, a qual constará de uma componente de conhecimentos ge-
rais e uma componente de conhecimentos específicos, cotadas numa
escala de 0 a 10 valores cada, num total de 20 valores, e obedecerá
ao seguinte programa de provas aprovado por despacho do presiden-
te da Câmara de 31 de Outubro de 2005:

a) Conhecimentos gerais — Direitos e Deveres dos Trabalha-
dores da Função Pública, Deontologia Profissional e Cultura
Geral;

b) Conhecimentos específicos — Código do Procedimento
Administrativo, Organização dos Serviços Municipais, Re-
gime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios
e das Freguesias, Regime de Férias, Faltas e Licenças dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública, Código do
Trabalho, Emprego Público, Estatuto Remuneratório e re-
gras sobre ingresso, acesso e progressão nas carreiras e cate-
gorias da função pública, segurança, higiene e saúde no tra-
balho, acidentes de serviço/trabalho.

Legislação/bibliografia aplicável.
Conhecimentos gerais:

Direitos e Deveres dos Trabalhadores da Função Pública — De-
creto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Lei Constitucional n.º 1/
2005, de 12 de Agosto, que republica na íntegra a Constitui-
ção da República Portuguesa;

Carta ética — Dez princípios éticos da Administração Pública,
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho.

Conhecimentos específicos:

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro;

Organização dos serviços municipais — publicações no apêndice
n.º 28 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 23 de Fe-
vereiro de 2000, e apêndice 104 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 199, de 28 de Agosto de 2001;

Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e
das Freguesias — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública — Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, 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;

Código do Trabalho — Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, Lei
n.º 35/2004, de 29 de Julho, e Lei n.º 23/2004, de 22 de Ju-
nho;

Emprego público, estatuto remuneratório e regras sobre ingres-
so, acesso e progressão nas carreiras e categorias da função
pública — Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio,
Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;

Segurança, higiene e saúde no trabalho — Decretos-Leis n.os

441/91, de 14 de Novembro, 488/99, de 17 de Novembro,
e 133/99, de 21 de Abril, Portarias n.os 1179/95, de 26 de
Setembro, e 53/96, de 20 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 141/
95, de 14 de Junho, Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de De-
zembro, Lei n.º 73/98, de 10 de Novembro, Decreto-Lei
n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, Lei n.º 7/95, de 29 de Março,
Decreto-Lei n.º 362/93, de 15 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 83/98, de 3 de Abril;

Acidentes de serviço/trabalho — Lei n.º 100/97, de 13 de Setem-
bro, Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de Abril, e Decreto-Lei
n.º 503/99, de 20 de Novembro.

A classificação da prova escrita de conhecimentos teóricos será
obtida através da seguinte fórmula:

Pe =
 2 CE + CG

1,5

em que

Pe = classificação da prova escrita de conhecimentos teóricos;
CE = classificação dos conhecimentos específicos; e
CG = classificação dos conhecimentos gerais.

A classificação final dos candidatos, a atribuir numa escala de 0 a
20 valores, será a obtida na prova escrita de conhecimentos teóricos;
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam da acta da reunião do júri, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

7 — Candidaturas:
7.1 — Requerimento — as candidaturas deverão ser formalizadas

mediante requerimento, dirigido ao presidente do júri do presente
concurso, e entregues directamente nos serviços desta autarquia ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a
seguinte morada: Câmara Municipal de Castelo de Paiva, Largo do
Conde, Sobrado 4550-102 Castelo de Paiva, até ao último dia do
prazo estipulado no n.º 4, e do qual deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e respectivo serviço emissor, número
de contribuinte fiscal, situação militar, residência, código
postal e telefone);

b) Habilitações académicas e situação profissional;
c) Lugar a que se candidata fazendo referência expressa ao

Diário da República onde for publicado o presente aviso;
d) Menção dos documentos anexos ao requerimento.

7.2 — Outros documentos — as candidaturas deverão ser instruí-
das, obrigatoriamente, com documento autentico, passado pelos ser-
viços de origem, comprovativo da posse dos requisitos especiais de
admissão a concurso, conforme disposto no n.º 2 do presente aviso, e
fotocópia do certificado de habilitações académicas.

7.3 — Dispensa de documentos — os documentos comprovativos
da posse dos requisitos gerais a que alude o artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, à excepção do das habilitações académi-
cas/profissionais, poderão ser inicialmente dispensados, devendo, neste
caso, os candidatos declarar, sob compromisso de honra e em alíneas
separadas, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um daqueles requisitos.

8 — A não entrega dos documentos exigidos dentro do prazo refe-
rido no n.º 4 implica a exclusão do concurso nos termos do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 — Local de afixação da relação de candidatos e da lista de clas-

sificação final: átrio do edifício dos Paços do Município de Castelo de
Paiva.

11 — Composição do júri:

Presidente — Rui César de Sousa Albergaria e Castro, vice-pre-
sidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Ricardo Jorge Martins Alves, vereador, o qual substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e Adão
Manuel Alves dos Santos, técnico superior de 1.ª classe/
jurista.

Vogais suplentes:

Margarida Elisabete de Sousa Nobre, chefe de Divisão, e
Maria da Conceição Ribeiro Teixeira, técnica superior de
1.ª classe/sociologia.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República, 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 profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo Ra-
malheira Teixeira. 3000187016
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso
Nomeação

Maria Eulália Silva Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Cas-
tro Daire:

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
2 de Novembro de 2005, proferido no uso da competência que me é
conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com a deliberação do
júri, o candidato ao concurso externo de ingresso para provimento de
uma vaga de técnico de informática, Carlos Alberto Monteiro Cha-
ves, foi dispensado de efectuar o estágio de ingresso.

Assim, foi nomeado para o lugar de técnico de informática, deverá
tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

2 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Eulá-
lia Silva Teixeira. 1000294968

Aviso
Maria Eulália Silva Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Cas-

tro Daire:

Para os devidos e legais efeitos torna público que foram, por des-
pacho exarado pelo signatário, em 31 de Janeiro de 2005, nomeados,
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, para o Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da Câmara:

Chefe do gabinete — José Carlos Oliveira Almeida, com efeitos
a partir de 1 de Novembro de 2005, inclusive.

Secretário do gabinete — José Manuel Carneiro Pereira, com
efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005, inclusive.

8 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Eulá-
lia Silva Teixeira. 1000294967

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

26 de Outubro de 2005, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 73.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, foram
nomeados em comissão de serviço, para integrarem o Gabinete de
Apoio Pessoal ao presidente da Câmara:

Chefe de gabinete — José Ferreira Moura.
Adjunta do gabinete — Ana Luísa Duarte A. C. M. Ladeiras.
Secretária do gabinete — Ana Lúcia Alves Esteves.

As presentes nomeações produzem efeitos a partir de 27 de Outu-
bro de 2005.

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Gonçal-
ves Martins Batista. 1000294972

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

2 de Novembro de 2005, foi nomeada Olga Maria da Silva Martins
Paulo, em regime de comissão de serviço, nos termos do disposto no
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores altera-
ções, com efeitos a partir de 31 de Outubro do corrente ano, para o
lugar de secretária da vereadora em regime de tempo inteiro Dr.ª Maria
de Lurdes Rogado Leitão Duarte Almeida Campos.

11 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Gon-
çalves Martins Batista. 1000294971

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA

Aviso
Nomeações

Para os devidos e legais efeitos torno público que, por meus despa-
chos datados de 28 de Outubro de 2005, com efeitos imediatos, efec-

tuados ao abrigo do artigo 74.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
foram nomeados para exercerem funções no meu Gabinete de Apoio
Pessoal os seguintes cidadãos:

Luís Maria Cardeira Santa Rita, portador do bilhete de identida-
de n.º 6219987, nomeado para o cargo de adjunto.

Maria Inês Sucena de Carvalho Saragoça, portadora do bilhe-
te de identidade n.º 6829800, nomeada para o cargo de se-
cretária.

As presentes nomeações estão isento de visto do Tribunal de Con-
tas, devendo os mesmos tomar posse após a publicação do presente
aviso.

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
António Orelha. 1000294957

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

exarado em 25 de Outubro de 2005, e ao abrigo do artigo 74.º, n.º 3,
do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei a técnica superior de 2.ª classe de
comunicação social e relações públicas Ana Cristina Vicente Feio, no
cargo de secretária do Gabinete de Apoio Pessoal do presidente da
Câmara Municipal do Entroncamento, em comissão de serviço, com
efeitos a partir do dia 25 de Outubro de 2005.

25 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000294975

Aviso
Nomeação — comissão de serviço

Considerando que o exercício do cargo de vice-presidente, que vem
sendo exercido, demonstrou ser indispensável a existência de pessoal
de apoio, nomeio, para o cargo de secretário do vice-presidente, Luís
Filipe Mesquita Boavida, e, sob proposta deste, Ana Cristina Gomes
dos Santos Medinas, assistente administrativa especialista, do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal, em regime de comissão de servi-
ço, nos termos do disposto da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º e n.º 3 do
artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com efeitos a partir do dia
25 de Outubro de 2005.

25 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000294976

Aviso
Nomeação — comissão de serviço

Considerando que o exercício do cargo de vereador a tempo in-
teiro, que vem sendo exercido, demonstrou ser indispensável a exis-
tência de pessoal de apoio, nomeio, para o cargo de secretária do
vereador a tempo inteiro, Dr. João José Pescador de Matos Fanha
Vieira, e, sob proposta deste, Aida Maria Martins Neves, técnica
superior de 2.ª classe de turismo, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, em regime de comissão de serviço, nos termos do dis-
posto da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º e n.º 3 do artigo 74.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, com efeitos a partir do dia 31 de Outu-
bro de 2005.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000294953

CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS

Aviso n.º 25/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, no aviso de abertura

de concurso externo de ingresso para seis auxiliares técnicos de edu-
cação, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 134, de 14 de
Julho de 2005, não foi dado cumprimento ao estabelecido no artigo 20-
-5 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, pelo que, por meu des-
pacho de 16 de Novembro de 2005, determino, nos termos da Lei
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n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a anulação do referido processo
de concurso.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Girão
Vitorino. 1000294954

Aviso n.º 26/2005
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho

do signatário de 16 de Novembro de 2005, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
provimento de seis lugares de auxiliar técnico de educação, do gru-
po de pessoal auxiliar, do quadro privativo da Câmara Municipal
de Góis.

2 — Legislação aplicável ao concurso — o presente concurso rege-
-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho; 238/
99, de 25 de Junho; 427/89, de 7 de Dezembro; 409/91, de 17 de
Outubro; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

3 — Validade — o concurso é válido para os lugares indicados e
caduca com o preenchimento dos mesmos.

4 — Conteúdo funcional — é o constante no Despacho n.º 6871/
2002, publicado na 2.ª série do Diário da República de 3 de Abril.

5 — Local de trabalho e vencimento — o local de trabalho será a
área do município de Góis, sendo o vencimento o correspondente aos
escalões aplicáveis da tabela indiciária, nos termos do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam os seguintes
requisitos:

6.1 — Requisitos gerais de admissão — a este concurso poderão
ser admitidos os candidatos que reúnam os requisitos abaixo indicados
até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, de
acordo com o estipulado nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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.

7 — Apresentação das candidaturas:
7.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Góis, Praça da
República, 3330-310 Góis, podendo ser entregues pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos ou enviado pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, do qual devem
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação emissor, número de
contribuinte fiscal, residência, código postal, telefone, etc.);

b) Identificação do concurso a que se candidata, identificando
o número e data do Diário da República onde vem publi-
cado;

c) Habilitações literárias;
d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de

influírem na apreciação do mérito ou constituírem motivo
de preferência legal.

7.2 — Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado, sob
pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Cópia do certificado de habilitações literárias;
c) Cópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte

fiscal.

7.3 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais a que se refere o n.º 6.1 do presente aviso,
com excepção do certificado de habilitações literárias, se os candida-

tos declararem, no mesmo, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos.

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita

através dos seguintes métodos: prova oral de conhecimentos (POC),
entrevista profissional de selecção (EPS) e avaliação curricular (AC).

9 — Classificação final — será expressa de 0 a 20 valores, calcula-
da pela média aritmética dos métodos de selecção acima referidos:

CF =
 (POC + EPS + AC)

3

9.1 — Prova oral de conhecimentos versará sobre: direitos e deve-
res dos funcionários públicos — Estatuto Disciplinar dos Funcionári-
os e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

9.2 — Entrevista profissional de selecção — será valorizada pela
média aritmética simples dos seguintes factores de apreciação, numa
escala de 0 a 20 valores:

a) Modo de participação na entrevista;
b) Capacidade de expressão e fluência verbal;
c) Capacidade de relacionamento interpessoal;
d) Sentido crítico e motivação e interesse pelo lugar;
e) Adequação ao perfil do candidato às funções a exercer.

9.3 — Na avaliação curricular serão considerados e ponderados, de
acordo com a exigência da função:

a) A habilitação académica de base;
b) A formação profissional;
c) A experiência profissional.

10 — Os critérios de apreciação e ponderação das provas, bem
como o sistema classificativo final, constam na acta prévia de reu-
nião do júri do concurso, a qual será facultada aos interessados a seu
pedido.

11 — Publicitação das listas — as listas de candidatos admitidos,
excluídos e de classificação final referentes ao concurso serão afixa-
das na Divisão de Recursos Humanos, na morada indicada no
n.º 7.1 deste aviso, ou publicadas no Diário da República, conforme
o número de candidatos.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descrever, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

13 — É fixada a reserva de lugares na categoria acima referen-
ciada, para candidatos com deficiência, devidamente comprovada, com
um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, em cumprimento
do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

14 — 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.

15 — Composição do júri:

Presidente — engenheiro Diamantino Jorge Simões Garcia, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Maria Helena Antunes Barata Moniz, vereadora em per-
manência, a qual substituirá o presidente nas suas ausên-
cias e impedimentos.

Dr.ª Edite Maria Fernandes Morais Osório Mora, chefe da
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente.

Vogais suplentes:

Dr. Mário Barata Garcia, chefe da Divisão de Recursos
Humanos, e Dr. José António Carmona Lameiras, téc-
nico superior de serviço social de 1.ª classe.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Girão
Vitorino. 1000294955

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 378
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-

pacho datado de 28 de Outubro de 2005, foi nomeado, em regime de
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comissão de serviço, para adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal,
Idalécio José Viegas Veríssimo, detentor da categoria de técnico pro-
fissional principal.

Mais se torna público que a presente nomeação produz efeitos a
partir de 31 de Outubro de 2005, inclusive, e foi efectuada ao abrigo
do n.º 1 do artigo 73.º e n.º 4 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000294958

Aviso n.º 379
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-

pacho datado de 7 de Novembro de 2005, foi nomeado, em regime
de comissão de serviço, para chefe do meu Gabinete de Apoio Pes-
soal, Alcides José Fuschini Bizarro, detentor da categoria de técnico
superior de 1.ª classe.

Mais se torna público que a presente nomeação produz efeitos a
partir de 8 de Novembro de 2005, inclusive, e foi efectuada ao abrigo
do n.º 1 do artigo 73.º e n.º 4 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000294959

Aviso n.º 380
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-

pacho datado de 14 de Novembro de 2005, foi nomeada, para secre-
tária, Ana Margarida Vacas Tereso, ao abrigo do artigo 73.º e n.º 4 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Mais se torna público que a referida nomeada irá constituir o Ga-
binete de Apoio Pessoal do vereador a tempo inteiro, Paulo Alexan-
dre Mateus do Carmo.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000294962

Aviso n.º 384
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-

pacho datado de 31 de Outubro de 2005, foi nomeada, para secretá-
ria, Maria Leonor Pereira Pratas, ao abrigo do artigo 73.º e n.º 4 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Mais se torna público que a referida nomeada irá constituir o Ga-
binete de Apoio Pessoal da vereadora a tempo inteiro, Graça da Con-
ceição Candeias Guerreiro Nunes.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000294961

Aviso n.º 385
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-

pacho datado de 14 de Novembro de 2005, foi nomeada, para secre-
tária, Ana Bela Seixas Garcia, ao abrigo do artigo 73.º e n.º 4 do ar-
tigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Mais se torna público que a referida nomeada irá constituir o Ga-
binete de Apoio Pessoal do vereador a tempo inteiro, Aníbal Manuel
Guerreiro Cordeiro.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000294960

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso
Dr. José Inácio Marques Eduardo, presidente da Câmara Municipal de

Lagoa (Algarve):

Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em
conformidade com a deliberação tomada em reunião camarária rea-

lizada no dia 2 de Novembro de 2005, irá decorrer o período de dis-
cussão pública relativo à alteração do loteamento sito em Passagem,
freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa, titulado pelo alvará de
loteamento n.º 10/2002, a favor de Socigar — Sociedade Imobiliária
e de Investimentos do Algarve, S. A., de acordo com competente
proposta anexa ao processo.

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República e de-
correrá pelo período de 15 dias.

Os interessados poderão consultar a proposta de projecto de lotea-
mento na Secção de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal,
durante o horário normal de expediente.

As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão ser
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formuladas por
escrito e apresentadas na Secção de Obras e Urbanismo desta Câmara
Municipal.

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000294940

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

Aviso n.º 13/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara Municipal de 24 de Agosto de 2005, foi celebrado,
nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, contrato de avença na área de engenharia alimentar, com Belisa
Maria Silva Pinto, pelo período de quatro meses, com início de fun-
ções em 1 de Agosto de 2005. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

8 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino
José Vilarinho Pinto. 1000294950

Aviso n.º 14/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara Municipal de 5 de Agosto de 2005, foi celebrado,
nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, contrato de avença na área de economia, com Lucinda Benvinda
Cunha Morais, pelo período de quatro meses, com início de funções
em 20 de Setembro de 2005. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

14 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Ma-
nuel Duarte Fernandes Moreno. 1000294956

Aviso n.º 15/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara Municipal de 19 de Setembro de 2005, foi celebra-
do, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, contrato de avença na área de gestão empresarial — ver-
tente recursos humanos, com Hugo Miguel Nunes Cameirão Gomes,
pelo período de quatro meses, com início de funções em 20 de Se-
tembro de 2005. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

14 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Ma-
nuel Duarte Fernandes Moreno. 1000294945

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

Aviso
Declaração de nulidade

Por despacho do presidente da Câmara Municipal de Montalegre
datado de 15 de Novembro de 2005, foi declarada nula a nomeação
da funcionária Ilda Afonso Barroso Guerra, para o lugar de tesoureiro
especialista, cuja publicação foi feita no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 181, a p. 16 778, de 7 de Agosto de 2003.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
José Gomes Rodrigues. 1000294951
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

30 de Outubro de 2005, no uso da competência prevista no n.º 3 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeada Maria
Margarida dos Santos Machado para o exercício do cargo de secretá-
ria do Gabinete de Apoio Pessoal ao vereador João Miguel Amaro
Marques, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º da
mesma lei.

A referida nomeação produz efeitos a 30 de Outubro de 2005.

30 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 1000294942

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

30 de Outubro de 2005, no uso da competência prevista no n.º 3 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a primeira al-
teração que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi
nomeada Helena Maria Badalinho Pires Barrenho para o exercício do
cargo de chefe de gabinete do presidente da Câmara, ao abrigo do
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da mesma lei.

A referida nomeação produz efeitos a 30 de Outubro de 2005.

30 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 1000294943

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento de

uma vaga de técnico superior principal/gestão de em-
presas.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 7 de Novembro de 2005, foi nomeada em técnica superior prin-
cipal/gestão de empresas a candidata Helena Maria Badalinho Pi-
res Barrenho, na sequência do concurso acima referenciado, aber-
to por aviso afixado no átrio de entrada dos Paços do Concelho
no dia 25 de Julho de 2005, a qual deverá tomar posse no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Con-
tas. (Não são devidos emolumentos.)

7 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 1000294941

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 40/2005-RH
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de vigilante de jardins e parques infantis

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
15 de Novembro de 2005, nomeei, provisoriamente, nos termos do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, para um lugar de vigilante de jardins e parques infantis, o
candidato abaixo indicado, na sequência do concurso mencionado em
epígrafe, aberto por aviso datado de 20 de Maio de 2005, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 113, de 15 de Junho de 2005:

João Miguel Martinho Couto.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ma-
nuel Barbosa Marques Leal. 3000186936

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do meu

despacho datado de 8 de Novembro de 2005, no uso da competência
conferida no n.º 2, alínea a), do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro, na sua actual redacção, conjugado com o disposto no ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassi-
ficada, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 497/99, de 18 de Novembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, a seguinte funcionária:

Sara Matilde dos Santos Serpa Zina, na categoria de auxiliar ad-
ministrativo, grupo de pessoal auxiliar, índice 128, escalão 1.
A funcionária era detentora da categoria de auxiliar de servi-
ços gerais.

A funcionária reclassificada deverá apresentar-se a aceitar a no-
meação (em comissão de serviço extraordinária) no prazo de 20 dias,
a contar da presente publicação no Diário da República. (Processo
não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Telmo Hen-
rique Correia Daniel Faria. 1000294946

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de 1.ª classe — economia —
grupo de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 4 de Novembro de 2005, foi nomeado para o lugar a que se
refere o concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 179, de 16 de Setembro de 2005, o se-
guinte candidato:

Fernando Luís Gaspar da Silva Pereira Marques.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isen-
to do visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

7 de Novembro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 1000294966

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, pelo despacho n.º 18/

PRES/2005, de 18 de Outubro, e em virtude de ter cessado o mandato
do presidente da Câmara, Jaime Joaquim Tavares Pinheiro cessou
funções do cargo de chefe de Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos
a partir de 21 de Outubro de 2005.

27 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Biscainho. 3000186341

Aviso
Nomeação

Torna público que, por despacho de 27 de Outubro de 2005, e no
uso da competência que me é conferida pelo despacho n.º 33/PRES/
2002, de 9 de Outubro, nomeio, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o lugar de técnico superior de
2.ª classe, da carreira de comunicação social e cultural, do grupo de
pessoal técnico superior, Ana Margarida Garcia de Oliveira Bicho.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Biscainho. 3000186346

CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE

Aviso
1 — Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de

Julho, (Lei Concursal), aplicado à administração pública local pelo
Decreto-Lei n.º 239/99, de 25 de Junho, torna-se público que, pelo
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meu despacho n.º 20/2005, de 30 de Maio, se encontra aberto, pelo
prazo de 12 dias úteis, a contar da publicação deste aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar da carreira/categoria de coveiro, grupo de pessoal auxiliar, do
quadro único de pessoal deste município.

2 — Prazo de validade — o concurso é aberto para o lugar a pro-
ver, ficando o seu prazo de validade condicionado e caducado com o
respectivo preenchimento.

3 — Conteúdo funcional — aprovado pelo Despacho n.º 38/88 —
SEALOT, de 30 de Dezembro (Diário da República, 2.ª série, de 26 de
Janeiro de 1989).

4 — Local de trabalho — o local físico concreto da prestação do
trabalho será o cemitério municipal.

5 — Remuneração e outras condições de trabalho — o lugar a pro-
ver é remunerado pelo escalão 1 e índice 155 (491,60 euros), de
acordo com o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e pos-
teriores alterações, sendo as condições de trabalho e as regalias so-
ciais as vigentes para os funcionários da administração pública local.

6 — São admitidos ao concurso os candidatos que satisfaçam, até
ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, os requisitos
gerais e especiais de admissão.

6.1 — Requisitos gerais de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

6.2 — Requisitos especiais de admissão:

a) Escolaridade obrigatória.

7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Resende (muni-
cípio de Resende, Avenida de Rebelo Moniz, 4660-212 Resende),
podendo ser entregues pessoalmente no serviço, durante as horas
normais de expediente, até ao último dia do prazo estabelecido no
n.º 1 deste aviso, sem prejuízo de serem enviadas pelo correio, com
aviso de recepção, atendendo-se, neste último caso, à data do registo.

7.2 — Do requerimento de admissão a concurso deverão constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa do concorrente (nome, filiação, na-
turalidade, data de nascimento, estado civil, número do bi-
lhete de identidade com indicação do termo de validade e
serviço emissor, número fiscal de contribuinte, residência e
código postal), do concurso e do Diário da República
publicitador deste aviso;

b) Declaração, sob compromisso de honra, no caso de candida-
tos deficientes que pretendam beneficiar de preferência em
igualdade de classificação, do respectivo grau de incapacida-
de e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação
imediata de documento comprovativo, nos termos do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7.3 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de provi-
mento, consubstanciados nas alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 6.1 deste aviso, ou, em alternativa, declaração dos inte-
ressados, sob compromisso de honra, no próprio requerimen-
to, da situação precisa em que se encontram relativamente
àqueles requisitos;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias.

8 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos (PC) e en-
trevista profissional de selecção (EPS).

8.1 — A prova de conhecimentos avaliará conhecimentos gerais,
assumirá a forma oral, revestirá a natureza teórica, terá a duração de
quarenta e cinco minutos e conterá, no seu programa, temas relati-

vos aos direitos e deveres da função pública e à deontologia profissio-
nal, sendo a legislação necessária à sua realização, por se tratar de
matérias não previstas no currículo escolar, a seguinte:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e
Local);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e posteriores altera-
ções (Regime de Férias, Faltas e Licenças);

Despacho n.º 38/88 — SEALOT, de 30 de Dezembro (conteúdo
funcional da carreira/categoria de coveiro).

8.2 — A entrevista profissional de selecção terá a duração de quin-
ze minutos, constando os respectivos critérios de apreciação e pon-
deração, bem como o sistema de classificação, da acta da primeira
reunião do júri, sendo aquela facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

8.3 — O local, data e horário da realização dos métodos de selec-
ção serão comunicados aos interessados em tempo útil.

9 — A classificação final (CF) resultará da aplicação da fórmula
CF = (PC + EPS)/2 e será expressa na escala de 0 a 20 valores.

10 — Publicitação — as relações dos candidatos admitidos e as lis-
tas de classificação final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º,
34.º e 40.º da referida lei concursal.

11 — Composição do júri:

Presidente — Dr. Rogério José Pinto (chefe de divisão).
Vogais efectivos:

Maria Carminda Almeida Madureira Duarte e engenheiro
Emídio Janela Pires (chefes de divisão).

Vogais suplentes:

Dr. Jorge José Pereira Sala Monteiro e Dr. António Ma-
nuel de Almeida Pinto (chefes de divisão).

Substituto do presidente do júri nas suas faltas e impedimentos —
1.º vogal efectivo.

12 — 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.

21 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Borges. 3000186933

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 151/DGRH/SR/2005
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de arquitecto de 2.ª classe, precedido de estágio,
do grupo de pessoal técnico superior.

1 — Torna-se público que, pelo despacho da vereadora com com-
petências delegadas na área dos Recursos Humanos datado de 13 de
Abril de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de arqui-
tecto de 2.ª classe, precedido de estágio, do grupo de pessoal técnico,
remunerado pelo escalão 1, índice 400, e pelo escalão 1, índice 310,
durante o estágio.

2 — O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o preen-
chimento da vaga posta a concurso e o candidato aprovado efectuará
o seu estágio, com a duração de um ano, na Divisão de Ordenamento
do Território e Projecto.

O conteúdo funcional do lugar posto a concurso é o seguinte:

Desenvolve funções de análise e emissão de pareceres relativos
a estudos, projectos, vistorias ou outros pedidos que se inscre-
vam no domínio do urbanismo/construção, com autonomia e
responsabilidade, com vista a tomada de decisão superior;

Decorrido o ano de estágio, o candidato admitido dispõe do pra-
zo máximo de 30 dias para apresentação do respectivo rela-
tório do estágio.

3 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — António José Bento Ferreira, chefe da Divisão de
Ordenamento do Território e Projecto.
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Vogais efectivos:

1.º João David Paiva de Sousa, arquitecto assessor princi-
pal.

2.º Elsa Paula de Sousa Figueiredo Grade, arquitecta de
1.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º Helena Isabel Teixeira Gomes Mendes, arquitecta de
2.ª classe.

2.º Miguel Florival Vagueiro da Silva Bruno, arquitecto de
2.ª classe.

4 — A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satisfa-
çam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Alínea d) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de

Dezembro, aplicável à administração local através do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;

c) Os indivíduos habilitados com licenciatura em Arquitectura;
d) Pode ser utilizada a figura de mobilidade entre carreiras.

5 — As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue pessoalmente
ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, para a Divisão de
Gestão de Recursos Humanos, Praça do Município, 7540-136 Santia-
go do Cacém, do qual constarão, obrigatoriamente, os seguintes ele-
mentos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de con-
tribuinte, residência completa);

b) Habilitações académicas;
c) Lugar a que se candidata.

5.1 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópias do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Documento comprovativo das habilitações académicas;
c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir como

relevantes quanto à apreciação do seu mérito;
d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-

missão, gerais e especiais, previstos nos artigos 29.º e 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae, detalhado.

5.2 — É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea d) do n.º 5.1 desde que os candidatos declarem no requerimen-
to, sob compromisso de honra, da situação em que se encontram re-
lativamente a cada um dos requisitos gerais de admissão.

5.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura determina a
exclusão do concurso.

6 — Para a selecção dos candidatos, recorrer-se-á aos seguintes
métodos de selecção:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

6.1 — A prova de conhecimentos será teórica escrita, com a dura-
ção de três horas, e será classificada numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se eliminados os candidatos que obtiverem classificação
inferior a 9,5 valores.

O programa da prova de conhecimentos e a legislação de apoio é
a seguinte:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e
das freguesias e respectivas competências, aprovado pela Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Regime jurídico de emprego, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 184/
89, de 2 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local através do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, Lei n.º 6/92, de
29 de Abril, Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho, e Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;

Regulamento dos Serviços Municipais;
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelos

seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 167/2001, de 4 de Junho;

Portarias n.os 1105/2001, 1106/2001, 1007/2001, 1108/
2001, de 18 de Setembro, Portarias n.os 1109/2001, 1110/
2001, de 19 de Setembro, e Portaria n.º 1136/2001, de
25 de Setembro;

Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, estabele-
cido pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro;

Plano de urbanização de Santiago do Cacém, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 140, de 20 de Junho de 1998;

Regulamento do PDM de Santiago do Cacém — Resolução do
Conselho de Ministros n.º 62/93, de 3 de Novembro;

Regulamento do PROTALI — Decreto Regulamentar n.º 26/93,
de 7 de Agosto;

Regulamento de quantificação do estacionamento necessário nas
operações urbanas a realizar na cidade de Santiago do Cacém,
publicado no apêndice n.º 68 da 2.ª série do Diário da Repú-
blica de 6 de Maio de 2003;

Projecto de regulamento de compensações urbanísticas, publica-
do no apêndice n.º 41 da 2.ª série do Diário da República do
dia 7 de Abril de 1999;

Regulamento para a aplicação da taxa municipal de urbanização,
publicado no apêndice n.º 1 da 2.ª série do Diário da Repú-
blica de 2 de Janeiro de 1998;

Regulamento de estacionamento em parques, publicado no apên-
dice n.º 114 da 2.ª série do Diário da República do dia 13 de
Novembro de 1997;

Regulamento geral das edificações aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951.

6.2 — Avaliação curricular — consiste na apreciação, pelo júri do
concurso, do curriculum vitae de cada candidato.

6.3 — Entrevista profissional de selecção — visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos.

6.4 — Os critérios de avaliação e classificação, quer da avalia-
ção curricular quer da entrevista profissional de selecção, constam
da 1.ª acta do júri, que será facultada aos candidatos, desde que so-
licitada.

6.5 — O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética dos métodos de selecção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classificação
final inferior a 9,5 valores.

7 — Regime do estágio — o estágio deverá ter a duração de um
ano, com carácter probatório, e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

A avaliação final do estágio deverá ser da competência do júri do
concurso e ponderará os seguintes factores:

a) Relatório do estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio, atri-

buída nos termos das disposições legais sobre esta matéria;
c) Resultados da formação profissional, caso seja determinada

a sua frequência pelo júri do estágio.

7.1 — A classificação final do estágio, expressa na escala de 0 a
20 valores, será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CFE =
 RE + 2 CS

3

ou

CFE =
 RE + 2 CS + FP

4
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em que:

CFE = classificação final do estágio;
RE = relatório do estágio;
CS = classificação de serviço;
FP = formação profissional.

O júri do concurso deverá converter a classificação de serviço atri-
buída numa escala de 0 a 20 valores.

8 — O local de trabalho situa-se na Divisão de Ordenamento do
Território e Projecto.

9 — As listas relativas a este concurso serão afixadas, se o número
de candidatos for inferior a 100, no edifício dos Paços do Município
de Santiago do Cacém.

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

11 — Atendendo ao disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos portadores de deficiên-
cia com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, têm preferên-
cia em igualdade de classificação, devendo os candidatos declarar, no
requerimento de admissão ao concurso, o grau de incapacidade e tipo
de deficiência.

12 — O presente concurso reger-se-á pelas disposições dos seguin-
tes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à ad-

ministração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

11 de Novembro de 2005. — A Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Maria Guilhermina Vicente. 1000294939

Aviso n.º 152/DGRH/SGC/2005
Concurso interno de acesso limitado para provimento de

um lugar de engenheiro florestal de 1.ª classe, do gru-
po de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho n.º 429/
DGRH/SGC/2005, da vereadora com competência delegada na área
dos Recursos Humanos, datado de 14 de Novembro de 2005, foi no-
meado para o lugar vago o seguinte candidato:

Joaquim Augusto Machado Pinheiro.

Este candidato deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)

14 de Novembro de 2005. — A Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Maria Guilhermina Vicente. 1000294977

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Edital n.º 50
Período de discussão pública

António José Lima Costa, presidente da Câmara Municipal de São
João da Pesqueira:

Torna público o pedido de alteração à operação de loteamento
urbano sem obras de urbanização na área abrangida por Plano Direc-
tor Municipal, em nome de Rogério do Nascimento Mateus, a levar
a efeito no loteamento da Tapada, freguesia de Valongo dos Azeites
e concelho de São João da Pesqueira.

A Câmara Municipal de São João da Pesqueira procede à abertura
de um período de discussão pública da alteração à operação de lotea-
mento urbano sem obras de urbanização em área abrangida por Pla-
no Director Municipal, conforme previsto nos n.os 1, 3 e 4 do ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, por remissão do
n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho.

Mais se informa que o período de discussão pública da alteração à
operação de loteamento urbano sem obras de urbanização em área
abrangida por Plano Director Municipal é de 15 dias, com início 8 dias
após a publicação do presente auto no Diário da República (apêndi-
ce, 3.ª série), podendo os interessados consultar o respectivo proces-
so na Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos da Câmara
Municipal, sito na Avenida do Marquês de Soveral, 18, São João da
Pesqueira.

As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresenta-
das por escrito, até ao final do mencionado período.

E eu, Domingos Coutinho Pereira Maduro, chefe da Divisão de
Obras Particulares e Serviços Urbanos, o subscrevi.

17 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa. 3000186934

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso
Concurso interno geral para provimento de uma vaga

de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso, foi nomeada assistente administrativo principal
Sandra Alexandra de Oliveira Ferreira Alho Carreira, conforme des-
pacho datado de 7 de Novembro do corrente ano.

A nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 1000294933

Aviso
Concurso de acesso para provimento de uma vaga de

técnico profissional de animação cultural especialista
principal.

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso, foi nomeado técnico profissional de animação cul-
tural especialista principal Júlio Fernando Alves dos Reis, conforme
despacho datado de 7 de Novembro do corrente ano.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 1000294969

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do sig-

natário de 25 de Outubro de 2005, ao abrigo do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, foi
nomeada para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Aprovi-
sionamento e Património, em regime de substituição, a técnica supe-
rior de 1.ª classe Mylene Gomes Barata Salgueiro, com efeitos a par-
tir de 2 de Novembro de 2005.

25 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Soares Miguel. 3000186922

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do sig-

natário de 12 de Agosto de 2005, ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, na sua actual redacção, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, foi reno-
vada a nomeação, em comissão de serviço, por três anos, com efei-
tos a partir de 29 de Outubro de 2005, da arquitecta assessora principal
Ana Cristina dos Santos Gestal, para o exercício do cargo de chefe da
Divisão de Gestão Urbanística.

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Soares Miguel. 3000186923
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CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Aviso
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho de

28 de Outubro de 2005, nomeei António dos Santos Meireles Fidalgo
para desempenhar funções de secretário do meu Gabinete de Apoio
Pessoal a partir de 28 de Outubro de 2005. (Esta nomeação não ca-
rece de visto do Tribunal de Contas.)

11 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Saraiva Sarmento. 1000294965

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Vagos datado do dia 17 de Novembro
de 2005, nomeou, para o lugar de técnico superior assessor principal,
da carreira de médico veterinário, do grupo de pessoal técnico supe-
rior, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, na sequência do
processo de concurso de acesso limitado, Rui Jorge Aires dos Santos,
o qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da publica-
ção do presente aviso no Diário da República. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Rocha da Cruz. 3000187025

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, que, por despacho de 30 de Outubro de 2005, foi nomeado,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janei-
ro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, o funcionário Delfim Manuel de Sousa Cruz —
engenheiro mecânico assessor principal, com efeitos desde 4 de
Abril de 2005.

14 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 3000187003

Aviso

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, que, por despacho de 4 de Novembro de 2005, foi nomeado,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janei-
ro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, o funcionário Valdemar Magalhães de Sousa —
engenheiro civil assessor principal, com efeitos desde 29 de Janei-
ro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 3000187006

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso
Dr. Domingos Manuel Pinto Batista Dias, presidente da Câmara

Municipal de Vila Pouca de Aguiar:

Torna público que, por seu despacho de 15 de Novembro de 2005,
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002,
nomeou, para o lugar de secretária de apoio pessoal do vereador
Rogério Teixeira de Sousa, a tempo inteiro, Susana Cristina Sousa
Branco, com efeitos a 15 de Novembro de 2005.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Pinto Batista Dias. 3000187020

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 29 de Agosto de 2005, foram no-
meados para os lugares de técnico superior de 1.ª classe — jurista, os
candidatos Ana Teresa Roberto Palma Guerreiro e Vasques e Ernesto
Nobre Ramos, aprovados no concurso interno geral de acesso, cujo
aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 94, de 16 de Maio de 2005.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Os candidatos tomam posse a partir do dia 1 de Setembro de 2005,
por conveniência de serviço.

26 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Soromenho Gomes. 1000294934

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-

lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por despachos do presidente da Câ-
mara datados de 19 e 26 de Setembro do presente ano, se encontram
abertos os seguintes concursos internos de acesso geral para provi-
mento dos seguintes lugares:

Referência A — um lugar de técnico superior de 1.ª classe —
jurista;

Referência B — um lugar de operário principal altamente quali-
ficado — electricista de automóveis.

1 — Prazo de abertura dos concursos e de apresentação das candi-
daturas — 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

2 — Prazo de validade — os concursos são válidos apenas para as
vagas postas a concurso e cessam com o seu preenchimento.

3 — Local de trabalho — área do município de Vila Verde, sendo
as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigen-
tes e aplicáveis aos funcionários e agentes desta autarquia.

4 — Remuneração — os lugares a prover terão o vencimento cor-
respondente à categoria: para a referência A, em conformidade com
o 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, na sua redacção actual, escalão 1, índi-
ce 460, presentemente 1458,94 euros; para a referência B, de acordo
com o anexo a que se refere o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 518/99,
de 10 de Dezembro, na sua versão actual, escalão 1, índice 233, pre-
sentemente 738,98 euros.

5 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, e as suas alterações, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, e as suas alterações, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 54/2003,
de 28 de Março, actualizado pela Portaria n.º 42-A/2005, de 17 de
Janeiro, e demais legislação aplicável.

6 — Conteúdo funcional:

Referência A — conforme Despacho n.º 10 688/99, publicado na
2.ª série do Diário da República de 31 de Maio;

Referência B — conforme Despacho n.º 1/90, publicado na 2.ª sé-
rie do Diário da República de 27 de Janeiro.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Requisitos especiais:

Referência A — os definidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redac-
ção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, apli-
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cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro;

Referência B — os definidos no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro.

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

mento elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Verde, conjuntamente com os documentos que
as devam instruir e entregues pessoalmente nesta autarquia ou reme-
tidas pelo correio, em carta registada e com aviso de recepção, expe-
didas até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, para
a Câmara Municipal de Vila Verde, Praça do Município, 4730-733 Vila
Verde.

8.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, situação mili-
tar, se for caso disso, residência, código postal, número de
telefone e número fiscal de contribuinte);

b) Certificado das habilitações literárias e profissionais;
c) Situação profissional, com indicação da categoria, serviço a

que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na catego-
ria, na carreira e na função pública;

d) Classificação de serviço dos últimos três anos, para a refe-
rência A, e de seis anos para a referência B;

e) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

f) Lugar a que se candidata, com indicação do respectivo con-
curso, mediante referência ao aviso.

9 — Juntamente com os documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão, os candidatos deverão apresentar curriculum vitae
actualizado, detalhado, assinado e datado, indicando, nomeadamente,
a experiência profissional anterior relevante para o exercício das
funções do lugar a concurso e acções de formação e aperfeiçoamento
profissional com alusão à sua duração.

10 — É dispensada a declaração comprovativa da titularidade dos
requisitos especiais desde que constem do respectivo processo indivi-
dual.

11 — São dispensados os documentos comprovativos dos requisi-
tos exigidos pelas alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os candidatos declarem, sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um daqueles requisitos.

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

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

14 — Métodos de selecção — os métodos de selecção consistem
em prova de conhecimentos específicos (escrita para a referência A
e prática para a referência B) e avaliação curricular para ambos os
concursos.

14.1 — As provas de conhecimentos específicos para as referên-
cias A e B terão a duração aproximada de uma hora e trinta minutos
e uma hora, respectivamente, e serão pontuadas de 0 a 20 valores,
versando, respectivamente, as seguintes matérias:

Referência A — regime jurídico das contra-ordenações, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na sua redac-
ção actual; regime jurídico da pesquisa e exploração de massas
minerais-pedreiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 270/2001,
de 6 de Outubro; regime do licenciamento da instalação e
ampliação de depósitos de sucata, previsto no Decreto-Lei
n.º 268/98, de 28 de Agosto; e a acusação e a decisão no âmbito
do procedimento disciplinar, de acordo com o Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central,
Regional e Local.

Referência B — análise do desempenho de um motor de arran-
que e seus componentes; forma de funcionamento e funções
de um alternador; funcionamento do sistema de sinalização e
refrigeração.

14.2 — A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área em que é aberto o concurso,
com base na análise do respectivo currículo profissional. A classi-
ficação será obtida através da seguinte fórmula, com arredonda-

mento às décimas, cujos critérios de apreciação e ponderação são
como se segue:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

em que:

a) HL — habilitações literárias de base, valorizadas de 0 a 20 va-
lores;

b) FP — formação profissional, em que se ponderarão os cur-
sos ou acções de formação e aperfeiçoamento profissional,
directamente relacionados com a área para que o concurso é
aberto, devidamente comprovados, considerando-se a sua
duração global;

c) EP — experiência profissional, valorizada de 10 a 20 valo-
res;

d) CS — classificação de serviço dos últimos três ou seis anos,
respectivamente, sendo valorizada de 10 a 20 valores.

15 — Os critérios de avaliação da prova escrita de conhecimentos
específicos e de apreciação e ponderação curricular, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam da acta da primeira reunião do júri do concurso, que
será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

16 — A classificação final resultará da fórmula abaixo indicada,
expressa na escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candidatos
que obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se,
como tal, e por arredondamento, as classificações de 9,5 valores:

CF =
 2 × AC + 3 × PC

5

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos.

17 — Os interessados, nos termos do que prescreve o n.º 1 do ar-
tigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, têm acesso às actas e outros do-
cumentos em que assentam as deliberações do júri, desde que o solici-
tem.

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

19 — Composição do júri dos concursos:

Referência A:

Presidente — António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela,
vereador a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Ângela Maria Rocha Dias Pinheiro Costa, chefe da
Divisão Municipal Jurídica, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos, e Maria Dulce
Peres Filipe de Sousa Ribeiro, chefe da Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Manuel Carlos Oliveira, director do Departamento
Municipal de Administração Geral, e Artur José
Arantes de Oliveira, director do Departamento
Municipal Técnico.

Referência B:

Presidente — António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela,
vereador a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Artur José Arantes Oliveira, director do Departamen-
to Municipal Técnico, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos, e José Mendes Lei-
tão, encarregado do parque de máquinas, viaturas
automóveis ou transportes.

Vogais suplentes:

José Luciano Lago Sousa, encarregado de pessoal ope-
rário qualificado, e Manuel António Costa Pereira,
chefe de Divisão Municipal de Obras Municipais.

10 de Novembro de 2005. — O Vereador do Pelouro do Desenvol-
vimento e Inovação, António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.

3000187023
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 56/05
Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 53/

05, de 24 de Outubro, do presidente da Câmara Municipal, foi desig-
nado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 56.º e do n.º 1 do ar-
tigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Joaquim Antó-
nio Mourão Viegas, vereador em regime de tempo inteiro e vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa.

9 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000294978

Aviso n.º 57/05
Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 54/

05, de 24 de Outubro, do presidente da Câmara Municipal, foi no-
meada, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º e do
n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Antó-
nia de Fátima Rocha Garcia Caeiro Casaca para exercer as funções de
secretária do Gabinete de Apoio Pessoal do presidente da Câmara
Municipal de Vila Viçosa.

9 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000294979

Aviso n.º 58/05
Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 55/

05, de 24 de Outubro, do presidente da Câmara Municipal, foi no-
meado, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º e do
n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, João
Augusto Veladeiro Cabaço para exercer as funções de secretário do
Gabinete de Apoio Pessoal do vereador Joaquim António Mourão
Viegas.

9 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000294980

Aviso n.º 66/05
Para os devidos efeitos se faz público que, pelo despacho n.º 66/

05, de 28 de Outubro, do presidente da Câmara Municipal, e de acordo
com a deliberação da reunião da Câmara Municipal do dia 27 de Ou-
tubro de 2005, foi nomeado, ao abrigo do disposto nos n.os 2, 3 e
4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, vereador
em regime de tempo inteiro Manuel Inácio do Polme Galhofas, com
efeitos imediatos.

9 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000294981

JUNTA DE FREGUESIA DE ATEI

Aviso
Nomeação

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Atei, em reunião extraordinária de 25 de
Outubro de 2005, e na sequência de concurso aberto em 15 de Setem-
bro de 2005, foi nomeada, para o lugar de assistente administrativo
especialista, a candidata Rosa de Jesus Miranda Alves da Silva.

2 — A candidata nomeada deverá aceitar o lugar no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

21 de Novembro de 2005. — O Presidente da Junta, José António
da Silva Selas. 1000294949

JUNTA DE FREGUESIA DE BICOS

Aviso n.º 1/2005
1 — Faz-se público que, por deliberação desta Junta de Freguesia de

29 de Julho de 2005, se encontra aberto concurso externo de ingres-

so, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, pelo prazo
de 10 dias, contados da publicação no Diário da República, para um
lugar da carreira/categoria de auxiliar administrativo.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

3 — Local e condições de trabalho — o trabalho será desenvolvi-
do na sede da Junta de Freguesia de Bicos, sendo as condições de tra-
balho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os funcio-
nários da administração local.

4 — Conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do Des-
pacho n.º 4/89, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 80, de 6 de Abril.

5 — Apresentação de candidaturas:
5.1 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de Bicos, Bairro Municipal, 8, 7630-711 Bicos, ou re-
metidas por correio, até ao termo do prazo fixado, sob registo, com
aviso de recepção, ou entregues pessoalmente nos Serviços Adminis-
trativos da Junta de Freguesia, devendo das mesmas constar:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de, residência, profissão, número e data do bilhete de identi-
dade, serviço que o emitiu e prazo de validade e número fis-
cal de contribuinte;

b) Serem possuidores das habilitações literárias adequadas ao lugar
posto a concurso;

c) Identificação do concurso a que se candidata fazendo refe-
rência ao número e data do Diário da República onde se
publica o presente aviso;

d) Quaisquer outras circunstâncias que os candidatos julguem
poder influir na apreciação do seu mérito ou de constituir
motivo de preferência legal, desde que devidamente compro-
vadas.

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

a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações li-
terárias exigidas;

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

alínea d) do número anterior, sem o que as mesmas não se-
rão consideradas;

f) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, de que satisfaz os requisitos enunciados nas alíneas a),
b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

5.3 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
6 — Métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos escrita;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

6.1 — A prova de conhecimentos escritos terá a duração máxima
de uma hora e incidirá sobre o seguinte programa:

Estabelece o quadro de competências, assim como o regime ju-
rídico de funcionamento dos órgãos municipais e freguesias
(Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março), com as devidas alterações; e

Conteúdo funcional, Despacho n.º 4/89, da SEALOT, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril.

7 — Os critérios de ponderação e apreciação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
da acta I, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que so-
licitada.

7.1 — A publicação da relação de candidatos admitidos e excluí-
dos, bem como a lista de classificação final, serão afixados no edifí-
cio sede desta Junta de Freguesia de Bicos.

8 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Membros efectivos do júri:

Presidente — presidente da Junta de Freguesia de Bicos —
José Manuel Gonçalves Guerreiro.

Secretário da Junta de Freguesia de Bicos — Rui Manuel
Monteiro Dias.
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Tesoureira da Junta de Freguesia de Bicos — Cláudia Isabel
Raposo da Costa.

Membro suplente do júri:

Presidente da Assembleia de Freguesia de Bicos — Paulo José
da Conceição Oliveira, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

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.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Junta, José Manuel
Gonçalves Guerreiro. 3000184131

JUNTA DE FREGUESIA DE GONDOMAR (SÃO COSME)

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do con-

curso interno limitado, cujo aviso de abertura foi afixado no local
de trabalho e edifício da Junta de Freguesia de Gondomar (São
Cosme), e por deliberação do presidente da Junta de Freguesia, se
procedeu à nomeação da funcionária Eduarda Maria da Silva Fer-
reira, como assistente administrativo especialista, do grupo de pes-
soal administrativo.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos à data da publicação no Diário da República.

8 de Novembro de 2005. — O Presidente da Junta, José António
da Silva Macedo. 3000186138

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ESTÊVÃO

Aviso
Torna-se público que, por deliberação desta Junta de Freguesia de

15 de Novembro em curso, foram nomeadas, provisoriamente, por
um ano, nos termos conjugados do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro:

Célia Maria Anselmo de Oliveira Antunes e Maria Isabel de Oli-
veira Ferreira Mendes para a carreira de auxiliar administrati-
vo, do grupo de pessoal auxiliar, as quais ficam posicionadas
no 1.º escalão, índice 128.

Maria Clara Vicente Cristóvão, para a carreira de motorista de
ligeiros, do grupo de pessoal auxiliar, a qual fica posicionada
no 1.º escalão, índice 142.

As referidas candidatas deverão tomar posse no cargo para que
foram nomeadas no prazo de 20 dias, a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)

18 de Novembro de 2005. — O Presidente da Junta, José Gilberto
da Silva Cristóvão. 1000294963

JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTELO DE AGUIAR

Edital
Brasão, bandeira e selo

Nelson Moreira Dias, presidente da Junta de Freguesia de Soutelo de
Aguiar, do município de Vila Pouca de Aguiar:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Soutelo de Aguiar, concelho de Vila Pouca de Aguiar, tendo
em conta o parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses de 15 de Maio de 2003, que foi aprovado,
sob proposta da Junta de Freguesia, em sessão ordinária da Assem-
bleia de Freguesia em 22 de Abril de 2005:

Brasão — escudo de verde, vieira de ouro entre dois ramos de
castanheiro de prata, com ouriços de ouro abertos de verme-

lho, postos em orla, com os pés passados em aspa. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«SOUTELO DE AGUIAR»;

Bandeira — branca. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Soutelo de Aguiar — Vila Pouca de Aguiar».

22 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, Nelson Moreira Dias.
3000171411

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Aviso
Torna-se público que, por despacho do presidente do conselho de

administração destes Serviços Municipalizados de 3 de Novembro de
2005, foram nomeados os quatro primeiros candidatos aprovados no
concurso externo de ingresso para provimento de quatro lugares de
cantoneiro de limpeza, Francisco Gabriel Pereira da Silva, João Victor
Evangelho Faria, Ivo Manuel Pires Ribeiro e Paulo Alexandre Pires
Ribeiro.

Mais se torna público que os candidatos nomeados deverão tomar
posse do lugar no prazo de 20 dias, a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Luís Elmiro Carreira Mendes. 1000294925

Aviso
Torna-se público que, por despacho do presidente do conselho

de administração destes Serviços Municipalizados de 3 de Novem-
bro de 2005, foi nomeado o primeiro candidato aprovado no con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
profissional de 2.ª classe — área do ambiente, Helénio Miguel
Martins Melo.

Mais se torna público que o candidato nomeado deverá tomar pos-
se do lugar no prazo de 20 dias, a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Luís Elmiro Carreira Mendes. 1000294926

ENTIDADES PARTICULARES

CASA DO POVO DE FENAIS DA AJUDA

Edital
Brasão, bandeira e selo

Esmeralda Maria Medeiros Macheco Pontes, presidente da Casa do
Povo de Fenais da Ajuda, do município de Ribeira Grande:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da Casa do Povo de Fenais da Ajuda, do município de Ribeira Grande,
tendo em conta o parecer emitido em 21 de Janeiro de 2005 pela
Academia Lusitana de Heráldica, e que foi estabelecido em sessão da
Assembleia da Casa do Povo de Fenais da Ajuda de 14 de Agosto
de 2005:

Brasão de armas — escudo de formato oval — de prata, com
uma espiga de trigo de verde e uma espiga de milho de ouro,
folhada de verde, postas em pala e alinhadas em faixa ten-
do, em chefe, beterraba de púrpura folhada de verde e
realçada de ouro e, em campanha, batateira arrancada de
verde com seus turbérculos de vermelho. Listel branco, em
cartela, com a legenda a negro: «CASA DO POVO DE
FENAIS DA AJUDA»;

Bandeira — esquartelada de verde e branco. Cordão e borlas de
prata e verde. Haste e lança de ouro;

Selo — circular, tendo ao centro a representação das figuras do
escudo, sem indicação de metais e esmaltes e, em volta, a le-
genda: «Casa do Povo de Fenais da Ajuda — Ribeira Grande».

14 de Agosto de 2005. — A Presidente, Esmeralda Maria Medei-
ros Macheco Pontes. 3000187037
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

QUEIJO SALOIO — INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS, S. A.

Sede: Ponte do Rol, Torres Vedras

Capital: € 3 277 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras
sob o n.º 1073.

Número de identificação de pessoa colectiva 501645020.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade Queijo Saloio — Indústria de Lacticínios, S. A., para a
assembleia geral a realizar no próximo dia 4 de Janeiro de 2006, pelas
11 horas, na sede social, sita em Ponte de Rol, Torres Vedras, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a eleição dos corpos sociais para o
quadriénio de 2006-2009.

A cada acção corresponde um voto, devendo os accionistas, para o
exercício do direito de voto, ter as acções averbadas ou depositadas
em seu nome nos registos da sociedade ou em instituição de crédito
até três dias antes da realização da assembleia.

Os accionistas poderão fazer-se representar na reunião da assembleia
geral por cônjuge, ascendente, descendente, administradores da socie-
dade ou outro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa,
ou, sendo pessoa colectiva, por um gerente ou administrador ou pro-
curador com poderes para o efeito.

No caso de a assembleia não poder reunir-se na primeira data
marcada por falta de representação do capital exigido pelos estatutos
ou por lei, fica designado o dia 23 de Janeiro de 2006, pelas 10 horas,
na sede social, para a segunda reunião.

22 de Novembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando José Russo Roque Correia Afonso. 3000187196

MATADOUROS DA BEIRA LITORAL, S. A.

Sede: Zona Industrial de Taboeira, freguesia de Esgueira,
concelho de Aveiro

Capital social: € 1 526 420,22

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 4476/990302.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, convoco a assembleia geral de accionistas
da sociedade Matadouros da Beira Litoral, S. A., para se reunirem nas
instalações do novo matadouro de Aveiro, Zona Industrial de
Taboeira, pelas 16 horas do dia 26 de Janeiro de 2006, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Apreciar e deliberar sobre o orçamento para 2006;
2.º Informação sobre outros assuntos de interesse para a socie-

dade.

Nos termos dos artigos 14.º e 15.º do contrato de sociedade, terão
direito a tomar parte na assembleia geral os accionistas com direito a
voto, ou seja, os titulares de, pelo menos 50 000 acções que cum-
pram o que para o efeito se encontra estatutariamente estabelecido.

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Joaquim Soares Monteiro. 3000187179

CASA DE SAÚDE DE S. LÁZARO, S. A.

Sede: Rua de 25 de Abril, 550, 7.º, Braga

Capital: € 525 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o
n.º 1339.

Número de contribuinte 500704848.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas da sociedade Casa de Saúde de S. Lázaro, S. A., para
reunirem em assembleia geral no próximo dia 28 de Dezembro, pelas
21 horas, na sua sede social, sita na Rua de 25 de Abril, 550, 7.º,
Braga, com a seguinte ordem de trabalhos:

Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-2008.

No caso de não estarem presentes ou devidamente representados
os accionistas que representam mais de 50% do capital social fica
desde já convocada uma nova reunião, com a mesma ordem de traba-
lhos, para o dia 6 de Janeiro de 2006, no mesmo local e hora.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Domingos Jardim da Pena. 3000187227

AVISOS

B2A — RECICLAGEM E VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

Sede: Rua do Embaixador Martins Janeira, 4-B, 1.º, esquerdo, Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 11 350.

Pessoa colectiva n.º 503307483.

RESIN — RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Rua de Sousa Aroso, 352, 1.º, sala 12, Matosinhos

Capital social: € 5 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1224.

Pessoa colectiva n.º 502128950.

Aviso
Nos termos do n.º 2 do artigo 107.º do Código das Sociedades Co-

merciais, dá-se conhecimento de que, por deliberações das duas socie-
dades de 21 de Novembro de 2005, foi aprovado o projecto de fusão
entre a B2A — Reciclagem e Valorização de Resíduos, L.da, e a
RESIN — Resíduos Industriais, S. A., e de que foi requerido o
averbamento de tais deliberações ao registo do referido projecto de fusão.

Ficam, assim, avisados os credores das sociedades cujos créditos
sejam anteriores a esta publicação de que podem deduzir oposição
judicial à fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a
realização dos seus direitos.

24 de Novembro de 2005. — O Secretário da RESIN — Resíduos
Industriais, S. A., Augusto Abílio da Cruz Tinoco. 3000187141

HOTEMADEIRA — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 7.º, sala 710, Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 5108.

Contribuinte n.º 502660546.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 231 — 2 de Dezembro de 200525 704

Aviso
Acta n.º 20

Aos 31 de Outubro de 2005, pelas 15 horas, reuniu extraordinaria-
mente na sede social sita em Lisboa, na Rua de Tierno Galvan, torre 3,
7.º, sala 710, freguesia de Santa Isabel, a assembleia geral da sociedade
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, regularmente con-
vocada nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 100.º do Código das Socie-
dades Comerciais, e com a presença do Sr. Manuel da Ascenção
Fernandes, em representação da sociedade O Português — SGPS, S. A.,
e da sociedade participada desta Restaurante Típico O Madeirense, L.da,
com três quotas, uma quota do valor nominal de € 2550, outra do
valor nominal de € 1450 e outra do valor nominal de € 1000, o qual
foi devidamente mandatado e com poderes para o efeito, conforme a
acta n.º 22 da assembleia geral de accionistas da mencionada sociedade,
realizada em 28 de Outubro de 2005, encontrando-se, assim, repre-
sentada a totalidade do capital social, de € 5000, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto único. Apreciar, discutir e aprovar o projecto de fusão por
incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Português —
Actividades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa —
Actividades Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na
sociedade comercial por quotas Restaurante Típico O Ma-
deirense, L.da, registado nas competentes conservatórias do re-
gisto comercial com as apresentações n.os 35, 34, 33, 38 e 32,
respectivamente, todas de 21 de Julho de 2005.

Presidiu à sessão o mencionado gerente da sociedade, Sr. Manuel
da Ascenção Fernandes, que, antes de entrar propriamente na referida
ordem de trabalhos, relatou resumidamente os factos mais relevantes
da vida da sociedade e dos motivos, objectivos e vantagens da fusão
desta sociedade, em conjunto com as sociedades mencionadas na ordem
de trabalhos, por incorporação na sociedade comercial por quotas
Restaurante Típico O Madeirense, L.da, como tal fusão contribuirá
para a simplificação formal da estrutura actual de todas as sociedades
intervenientes, melhor função social, estabilidade e formação profis-
sional das mesmas e ainda declarou expressamente que desde a elabo-
ração do projecto de fusão não houve qualquer alteração relevante
dos elementos de facto em que a mesma se baseou.

Aberta a sessão, foi analisado e apreciado pelos sócios o referido
projecto de fusão e documentos a ele anexos, pelo que, por serem já do
conhecimento de todos e não tendo o referido projecto de fusão sofri-
do quaisquer alterações ou modificações desde a sua elaboração até à
data, foi deliberado por unanimidade aprovar o citado projecto de fu-
são por incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Português — Acti-
vidades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa — Activida-
des Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na sociedade comercial
por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da, registado nas com-
petentes conservatórias do registo comercial com as apresentações
n.os 35, 34, 33, 38 e 32, respectivamente, todas de 21 de Julho de 2005.

Em consequência da referida fusão, o aumento de capital para pro-
ceder à incorporação do património das sociedades incorporadas é de
€ 109 759,58, passando o capital social da sociedade incorporante
de € 49 879,79 para € 159 639,37, com as seguintes participações:
pela sócia O Português — SGPS, S. A., uma quota no valor nominal
de € 157 881,45, e pelo sócio Manuel da Ascenção Fernandes uma
quota no valor nominal de € 1757,92.

Consequentemente, a redacção do artigo 3.º do contrato de socie-
dade passará a ser a seguinte: «O capital social, integralmente realiza-
do, é de € 159 639,37 e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de € 157 881,45, pertencente à sócia O Português —
SGPS, S. A., e outra do valor nominal de € 1757,92, pertencente ao
sócio Manuel da Ascenção Fernandes.»

E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas 15 horas
e 30 minutos e elaborada a presente acta, que, depois de lida e apro-
vada, vai ser assinada por todos os presentes.

 (Assinatura ilegível.) 3000187224

CAFÉS O MADEIRENSE, L.DA

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 7.º, sala 710, Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3199.

Contribuinte n.º 503116084.

Aviso
Acta n.º 18

Aos 31 de Outubro de 2005, pelas 15 horas e 30 minutos, reuniu
extraordinariamente na sede social sita em Lisboa, na Rua de Tierno
Galvan, torre 3, 7.º, sala 710, freguesia de Santa Isabel, a assembleia
geral da sociedade Cafés O Madeirense, L.da, regularmente convocada
nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, e com a presença de todos os seus sócios, o Sr. Manuel
da Ascenção Fernandes, com uma quota do valor nominal de € 100,
e a sociedade O Português — SGPS, S. A., com uma quota do valor
nominal de € 4900, representada pelo seu presidente do conselho de
administração, o mencionado sócio Manuel da Ascenção Fernandes,
o qual foi, devidamente mandatado e com poderes para o efeito
conforme a acta n.º 22 da assembleia geral de accionistas da mencio-
nada sociedade, realizada em 28 de Outubro de 2005, encontrando-se,
assim, representada a totalidade do capital social, de € 5000, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Apreciar, discutir e aprovar o projecto de fusão por
incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Português —
Actividades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa —
Actividades Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na
sociedade comercial por quotas Restaurante Típico O Ma-
deirense, L.da, registado nas competentes conservatórias do re-
gisto comercial com as apresentações n.os 35, 34, 33, 38 e 32,
respectivamente, todas de 21 de Julho de 2005.

Presidiu à sessão o mencionado gerente da sociedade, Sr. Manuel
da Ascenção Fernandes, que, antes de entrar propriamente na referida
ordem de trabalhos, relatou resumidamente os factos mais relevantes
da vida da sociedade e dos motivos, objectivos e vantagens da fusão
desta sociedade, em conjunto com as sociedades mencionadas na ordem
de trabalhos, por incorporação na sociedade comercial por quotas
Restaurante Típico O Madeirense, L.da, como tal fusão contribuirá
para a simplificação formal da estrutura actual de todas as sociedades
intervenientes, melhor função social, estabilidade e formação profis-
sional das mesmas e ainda declarou expressamente que desde a elabo-
ração do projecto de fusão não houve qualquer alteração relevante
dos elementos de facto em que a mesma se baseou.

Aberta a sessão, foi analisado e apreciado pelos sócios o referido
projecto de fusão e documentos a ele anexos, pelo que, por serem já do
conhecimento de todos e não tendo o referido projecto de fusão sofri-
do quaisquer alterações ou modificações desde a sua elaboração até à
data, foi deliberado por unanimidade aprovar o citado projecto de fu-
são por incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Português — Acti-
vidades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa — Activida-
des Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na sociedade comercial
por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da, registado nas com-
petentes conservatórias do registo comercial com as apresentações
n.os 35, 34, 33, 38 e 32, respectivamente, todas de 21 de Julho de 2005.

Em consequência da referida fusão, o aumento de capital para pro-
ceder à incorporação do património das sociedades incorporadas é de
€ 109 759,58, passando o capital social da sociedade incorporante
de € 49 879,79 para € 159 639,37, com as seguintes participações:
pela sócia O Português — SGPS, S. A., uma quota no valor nominal
de € 157 881,45, e pelo sócio Manuel da Ascenção Fernandes uma
quota no valor nominal de € 1757,92.

Consequentemente, a redacção do artigo 3.º do contrato de socie-
dade passará a ser a seguinte: «O capital social, integralmente realizado,
é de € 159 639,37 e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de € 157 881,45, pertencente à sócia O Português —
SGPS, S. A., e outra do valor nominal de € 1757,92, pertencente ao
sócio Manuel da Ascenção Fernandes.»

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 16 ho-
ras e elaborada a presente acta, que, depois de lida e aprovada, vai ser
assinada por todos os presentes.

 (Assinatura ilegível.) 3000187229

O PORTUGUÊS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 7.º, sala 710, Lisboa

Capital social: € 99 759,58

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 02984/911118, livro n.º 95-I, fls. 96-97.

Contribuinte n.º 502648520.
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Aviso
Acta n.º 21

Aos 31 de Outubro de 2005, pelas 16 horas, reuniu extraordinaria-
mente na sede social sita em Lisboa, na Rua de Tierno Galvan, torre 3,
7.º, sala 710, freguesia de Santa Isabel, a assembleia geral da sociedade
O Português — Actividades Hoteleiras e Turísticas, L.da, regularmen-
te convocada nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 100.º do Código das
Sociedades Comerciais, e com a presença de todos os seus sócios, o
Sr. Manuel da Ascenção Fernandes, com uma quota do valor nominal
de € 100, e a sociedade O Português — SGPS, S. A., com uma quota
do valor nominal de € 99 659,58, representada pelo seu presidente
do conselho de administração, o mencionado sócio Manuel da
Ascenção Fernandes, o qual foi devidamente mandatado e com pode-
res para o efeito, conforme a acta n.º 22 da assembleia geral de acci-
onistas da mencionada sociedade, realizada em 28 de Outubro de 2005,
encontrando-se, assim, representada a totalidade do capital social, de
€ 99 759,58, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Apreciar, discutir e aprovar o projecto de fusão por
incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Português —
Actividades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa —
Actividades Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na
sociedade comercial por quotas Restaurante Típico O Ma-
deirense, L.da, registado nas competentes conservatórias do re-
gisto comercial com as apresentações n.os 35, 34, 33, 38 e 32,
respectivamente, todas de 21 de Julho de 2005.

Presidiu à sessão o mencionado gerente da sociedade, Sr. Manuel
da Ascenção Fernandes, que, antes de entrar propriamente na referida
ordem de trabalhos, relatou resumidamente os factos mais relevantes
da vida da sociedade e dos motivos, objectivos e vantagens da fusão
desta sociedade, em conjunto com as sociedades mencionadas na ordem
de trabalhos, por incorporação na sociedade comercial por quotas
Restaurante Típico O Madeirense, L.da, como tal fusão contribuirá
para a simplificação formal da estrutura actual de todas as sociedades
intervenientes, melhor função social, estabilidade e formação profis-
sional das mesmas e ainda declarou expressamente que desde a elabo-
ração do projecto de fusão não houve qualquer alteração relevante
dos elementos de facto em que a mesma se baseou.

Aberta a sessão, foi analisado e apreciado pelos sócios o referido
projecto de fusão e documentos a ele anexos, pelo que, por serem já do
conhecimento de todos e não tendo o referido projecto de fusão sofri-
do quaisquer alterações ou modificações desde a sua elaboração até à
data, foi deliberado por unanimidade aprovar o citado projecto de fu-
são por incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Português — Acti-
vidades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa — Activida-
des Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na sociedade comercial
por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da, registado nas com-
petentes conservatórias do registo comercial com as apresentações
n.os 35, 34, 33, 38 e 32, respectivamente, todas de 21 de Julho de 2005.

Em consequência da referida fusão, o aumento de capital para pro-
ceder à incorporação do património das sociedades incorporadas é de
€ 109 759,58, passando o capital social da sociedade incorporante
de € 49 879,79 para € 159 639,37, com as seguintes participações:
pela sócia O Português — SGPS, S. A., uma quota no valor nominal
de € 157 881,45, e pelo sócio Manuel da Ascenção Fernandes uma
quota no valor nominal de € 1757,92.

Consequentemente, a redacção do artigo 3.º do contrato de socie-
dade passará a ser a seguinte: «O capital social, integralmente realizado,
é de € 159 639,37 e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de € 157 881,45, pertencente à sócia O Português —
SGPS, S. A., e outra do valor nominal de € 1757,92, pertencente ao
sócio Manuel da Ascenção Fernandes.»

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 16 ho-
ras e 30 minutos e elaborada a presente acta, que, depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.

 (Assinatura ilegível.) 3000187226

RESTAURANTE TÍPICO O MADEIRENSE, L.DA

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 7.º, sala 710, Lisboa

Capital social: € 49 879,79

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 05692/950215.

Contribuinte n.º 503379670.

Aviso
Acta n.º 19

Aos 28 de Outubro de 2005, pelas 16 horas, reuniu extraordinaria-
mente na sede social sita em Lisboa, na Rua de Tierno Galvan, torre 3,
7.º, sala 710, freguesia de Santa Isabel, a assembleia geral da sociedade
Restaurante Típico O Madeirense, L.da, regularmente convocada nos
termos dos n.os 3 e 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, e com a presença de todos os seus sócios, o Sr. Manuel da Ascenção
Fernandes, com uma quota do valor nominal de € 100, e a sociedade O
Português — SGPS, S. A., com uma quota do valor nominal de
€ 49 779,79, representada pelo seu presidente do conselho de adminis-
tração, o mencionado sócio Manuel da Ascenção Fernandes, o qual foi
devidamente mandatado e com poderes para o efeito, conforme a acta
n.º 22 da assembleia geral de accionistas da mencionada sociedade, re-
alizada em 28 de Outubro de 2005, encontrando-se, assim, representa-
da a totalidade do capital social, de € 49 879,79, encontrando-se ainda
presentes Maria Paula da Silva Azevedo Cabral, Sílvia Gomes Fernandes
e Maria Cabral Fernandes, novas sócias da sociedade em virtude da fusão
e consequente aumento de capital a que se vai proceder de acordo com
o projecto de fusão registado na competente Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob a apresentação n.º 32, de 21 de Julho de 2005,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciar, discutir e aprovar o projecto de fusão por incorpora-
ção das sociedades comerciais por quotas HOTEMADEIRA —
Hotelaria e Turismo, L.da, O Português — Actividades Hote-
leiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa — Actividades
Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na sociedade co-
mercial por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da, re-
gistado nas competentes conservatórias do registo comercial
com as apresentações n.os 35, 34, 33, 38 e 32, respectivamen-
te, todas de 21 de Julho de 2005;

2.º Aumentar o capital social de € 49 879,79 para € 159 639,37
em consequência do projecto de fusão referido no ponto 1.º
da ordem de trabalhos;

3.º Apreciar e alterar o contrato de sociedade em consequência
da fusão, cujos estatutos instruíram o projecto de fusão re-
gistado e que ficam também anexos à presente acta.

Presidiu à sessão o mencionado sócio e gerente da sociedade,
Sr. Manuel da Ascenção Fernandes, que, antes de entrar propriamente
na referida ordem de trabalhos, relatou resumidamente os factos mais
relevantes da vida da sociedade e dos motivos, objectivos e vantagens
da fusão desta sociedade, em conjunto com as sociedades menciona-
das na ordem de trabalhos, por incorporação na sociedade comercial
por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da, como tal fusão
contribuirá para a simplificação formal da estrutura actual de todas as
sociedades intervenientes, melhor função social, estabilidade e for-
mação profissional das mesmas e ainda declarou expressamente que
desde a elaboração do projecto de fusão não houve qualquer alteração
relevante dos elementos de facto em que a mesma se baseou.

Aberta a sessão, foi analisado e apreciado pelos sócios o referido
projecto de fusão e documentos a ele anexos, os quais por serem já
do conhecimento de todos e não tendo o referido projecto de fusão
sofrido quaisquer alterações ou modificações desde a sua elaboração
até à data, foi deliberado por unanimidade:

1) Aprovar o citado projecto de fusão por incorporação das
sociedades comerciais por quotas HOTEMADEIRA —
Hotelaria e Turismo, L.da, O Português — Actividades Ho-
teleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa — Activida-
des Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na sociedade
comercial por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da,
registado nas competentes conservatórias do registo comer-
cial com as apresentações n.os 35, 34, 33, 38 e 32, respec-
tivamente, todas de 21 de Julho de 2005;

2) Em consequência da referida fusão o aumento de capital para
proceder à incorporação do património das sociedades in-
corporadas é de € 109 759,58, passando o capital social da
sociedade incorporante de € 49 879,79 para € 159 639,37,
com as seguintes participações: pela sócia O Português —
SGPS, S. A., uma quota no valor nominal de € 157 881,45,
e pelo sócio Manuel da Ascenção Fernandes uma quota no
valor nominal de € 1757,92.

Consequentemente, a redacção do artigo 3.º do contrato
de sociedade passará a ser a seguinte: «O capital social, inte-
gralmente realizado é de € 159 639,37 e corresponde à soma
de duas quotas, uma do valor nominal de € 157 881,45, per-
tencente à sócia O Português — SGPS, S. A., e outra do valor
nominal de € 1757,92, pertencente ao sócio Manuel da
Ascenção Fernandes.»;
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3) Aprovar os estatutos da sociedade com as alterações intro-
duzidas e aprovadas em consequência dos pontos anteceden-
tes da ordem de trabalhos, constante do documento comple-
mentar, que, assinado pelos presentes, fica arquivado nesta
sociedade como parte integrante desta acta.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 16 ho-
ras e 30 minutos e elaborada a presente acta, que, depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.

 (Assinaturas ilegíveis.) 3000187225

SANFIL — CASA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA, S. A.

Sede: Avenida de Emídio Navarro, 8, Coimbra

Capital social: € 1 968 780

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 2155.

Pessoa colectiva n.º 500621527.

Aviso
Aumento do capital social de € 1 968 780 para € 2 625 040

por entradas em dinheiro

Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 459.º do Código
das Sociedades Comerciais, avisam-se os Srs. Accionistas de que, em con-
formidade com o deliberado pelo conselho de administração, a SANFIL —
Casa de Saúde de Santa Filomena, S. A., vai proceder ao aumento do
capital social, por novas entradas em dinheiro, no montante de € 656 260,
correspondente ao montante nominal de 131 252 novas acções com o
valor nominal de € 5 cada uma nas seguintes condições:

1) O presente aumento de capital social é limitado aos actuais
sócios que exerçam o seu direito de preferência;

2) Os accionistas que pretendam exercer o direito de preferên-
cia na subscrição das novas acções gozam do prazo de 15 dias
contados da publicação do presente anúncio para fazê-lo,
devendo realizar as suas entradas até ao termo desse prazo;

3) Uma vez decorrido o prazo referido no ponto anterior, será
marcada a escritura pública do aumento de capital social;

4) As novas acções serão repartidas entre os accionistas que
participem no aumento do capital social, nos termos do ar-
tigo 458.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais;

5) Não sendo o aumento de capital social previsto totalmente
subscrito, fica esse aumento limitado às subscrições recolhidas.

22 de Novembro de 2005. — O Conselho de Administração:
(Assinaturas ilegíveis.) 3000187195

TABERNA PORTUGUESA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 7.º, sala 710, Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 5695.

Contribuinte n.º 503354112.

Aviso
Acta n.º 14

Aos 31 de Outubro de 2005, pelas 16 horas e 30 minutos, reuniu
extraordinariamente na sede social, sita em Lisboa, na Rua de Tierno

Galvan, torre 3, 7.º, sala 710, freguesia de Santa Isabel, a assembleia
geral da sociedade Taberna Portuguesa — Actividades Hoteleiras, L.da,
regularmente convocada nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais, e com a presença do Sr. Manuel
da Ascenção Fernandes, em representação da sociedade O Portu-
guês — SGPS, S. A., com duas quotas, uma do valor nominal de
€ 3800 e outra do valor nominal de € 1200, o qual foi devidamente
mandatado e com poderes para o efeito, conforme a acta n.º 22 da
assembleia geral de accionistas da mencionada sociedade realizada
em 28 de Outubro de 2005, encontrando-se, assim, representada a
totalidade do capital social, de € 5000, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto único. Apreciar, discutir e aprovar o projecto de fusão
por incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Portu-
guês — Actividades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Por-
tuguesa — Actividades Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madei-
rense, L.da, na sociedade comercial por quotas Restaurante
Típico O Madeirense, L.da, registado nas competentes conser-
vatórias do registo comercial com as apresentações n.os 35,
34, 33, 38 e 32, respectivamente, todas de 21 de Julho de
2005.

Presidiu à sessão o mencionado gerente da sociedade, Sr. Manuel
da Ascenção Fernandes, que, antes de entrar propriamente na
referida ordem de trabalhos, relatou resumidamente os factos mais
relevantes da vida da sociedade e dos motivos, objectivos e vanta-
gens da fusão desta sociedade, em conjunto com as sociedades men-
cionadas na ordem de trabalhos, por incorporação na sociedade
comercial por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da, como
tal fusão contribuirá para a simplificação formal da estrutura actual
de todas as sociedades intervenientes, melhor função social, estabi-
lidade e formação profissional das mesmas e ainda declarou expres-
samente que desde a elaboração do projecto de fusão não houve
qualquer alteração relevante dos elementos de facto em que a mes-
ma se baseou.

Aberta a sessão, foi analisado e apreciado pelos sócios o referido
projecto de fusão e documentos a ele anexos, os quais por serem já
do conhecimento de todos e não tendo o referido projecto de fusão
sofrido quaisquer alterações ou modificações desde a sua elaboração
até à data, foi deliberado por unanimidade aprovar o citado projecto
de fusão por incorporação das sociedades comerciais por quotas
HOTEMADEIRA — Hotelaria e Turismo, L.da, O Português — Ac-
tividades Hoteleiras e Turísticas, L.da, Taberna Portuguesa — Activi-
dades Hoteleiras, L.da, e Cafés O Madeirense, L.da, na sociedade
comercial por quotas Restaurante Típico O Madeirense, L.da, registado
nas competentes conservatórias do registo comercial com as apre-
sentações n.os 35, 34, 33, 38 e 32, respectivamente, todas de 21 de
Julho de 2005.

Em consequência da referida fusão, o aumento de capital, para pro-
ceder à incorporação do património das sociedades incorporadas, é de
€ 109 759,58, passando o capital social da sociedade incorporante
de € 49 879,79 para € 159 639,37, com as seguintes participações:
pela sócia O Português — SGPS, S. A., uma quota no valor nominal
de € 157 881,45, e pelo sócio Manuel da Ascenção Fernandes uma
quota no valor nominal de € 1757,92.

Consequentemente, a redacção do artigo 3.º do contrato de socie-
dade passará a ser a seguinte: «O capital social, integralmente realizado,
é de € 159 639,37 e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de € 157 881,45, pertencente à sócia O Português —
SGPS, S. A., e outra do valor nominal de € 1757,92, pertencente ao
sócio Manuel da Ascenção Fernandes.»

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 17 ho-
ras e elaborada a presente acta, que, depois de lida e aprovada, vai ser
assinada por todos os presentes.

 (Assinatura ilegível.) 3000187228

BALANCETES

BMF — SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Quinta da Beloura, Centro Empresarial, Edifício 7, 2.º, 2710-693 Sintra

Capital social: € 410 000

Número de identificação de pessoa colectiva 502111232.
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Balanço em 30 de Setembro de 2005
(Em euros)

Ano
Ano anteriorCódigo

Activo
das contas Activo Amortizações Activo

—

bruto e provisões líquido Líquido

10 1 — Caixa e disponibilidades em
bancos centrais ...................... 249 249 5 212

12 2 — Disponibilidades à vista sobre
instituições de crédito ............ 15 104 15 104 145 519

20 3 — Outros créditos sobre insti-
tuições de crédito .................. 180 000 180 000 0

287–2901 4 — Créditos sobre clientes ........... 12 971 11 841 1 130 37 299
25–29 200 5 — Obrigações e outros títulos de

rendimento fixo .................... 0

a) Obrigações e outros títulos
de rendimento fixo — Emis-
sores públicos .................... 26 987 0 26 987 5 997

41–481 19 — Imobilizações incorpóreas ...... 1 771 684 1 087 311
42+462–482 10 — Imobilizações corpóreas ........ 157 486 121 435 36 051 15 181

(Dos quais: Imóveis) ......... 0 0 0 0

27 13 — Outros activos ....................... 107 789 107 789 26 123
51+58+55+59 15 — Contas de regularização ......... 44 176 44 176 45 929

69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício ............. 120 005 120 005 73 014
–––––––––––––––––– –––––––––––––––––– –––––––––––––––––– ––––––––––––––––––

  Total do activo ... 666 538 133 960 532 578 354 585

(Em euros)

Código
Ano anteriorPassivo

das contas Ano

30 1 — Débitos para com instituições de crédito .........................................

a) À vista ........................................................................................ 0 0

36+39 4 — Outros passivos ............................................................................... 57 698 13 821
52+58+59 5 — Contas de regularização ................................................................... 47 860 46 508

610+611+612 6 — Provisões para riscos e encargos .....................................................

b) Outras provisões ......................................................................... 1 029 71

60 8 — Passivos subordinados ..................................................................... 50 000 50 000
62 9 — Capital subscrito .............................................................................. 410 000 800 000
63 11 — Reservas .......................................................................................... 9 739 9 739
66 13 — Resultados transitados ..................................................................... ( 43 748) (565 554)

69 (créd.) 14 — Lucro do exercício .......................................................................... 0 0
—————— ——————

Total do passivo ................................. 532 578 354 585

Rubricas extrapatrimoniais

952 Valores administrados ............................................................................................................ 24 027 422

O Administrador, António Ricardo Espírito Santo Bustorff. — A Técnica de Contas, Ângela Maria Santos Alves Gomes. 1000294684

BMF — SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Quinta da Beloura, Centro Empresarial, Edifício 7, 2.º, 2710-693 Sintra

Capital social: € 800 000

Número de identificação de pessoa colectiva 502111232.

Balanço em 30 de Junho de 2005
(Em euros)

Ano
Ano anteriorCódigo

Activo
das contas Activo Amortizações Activo

—

bruto e provisões líquido Líquido

10 1 — Caixa e disponibilidades em
bancos centrais ...................... 5 246 5 246 5 206

12 2 — Disponibilidades à vista sobre
instituições de crédito ............ 23 174 23 174 9 054
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20 3 — Outros créditos sobre insti-
tuições de crédito .................. 0 0 0

287–2901 4 — Créditos sobre clientes ........... 12 971 9 014 3 957 142 649
25–29 200 5 — Obrigações e outros títulos de

rendimento fixo .................... 0

a) Obrigações e outros títulos
de rendimento fixo — Emis-
sores públicos .................... 5 997 0 5 997 11 713

41+481 19 — Imobilizações incorpóreas ...... 746 622 124 373
42+462–482 10 — Imobilizações corpóreas ........ 132 279 119 623 12 656 16 908

(Dos quais: Imóveis) ......... 0 0 0 0

27 13 — Outros activos ....................... 268 915 268 915 47 157
51+58+55+59 15 — Contas de regularização ......... 37 909 37 909 54 926

69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício ............. 116 632 116 632 18 421
–––––––––––––––––– –––––––––––––––––– –––––––––––––––––– ––––––––––––––––––

  Total do activo ... 603 869 129 259 474 610 306 407

(Em euros)

Código
Ano anteriorPassivo

das contas Ano

30 1 — Débitos para com instituições de crédito .........................................

a) À vista ........................................................................................ 0 0

36+39 4 — Outros passivos ............................................................................... 16 487 18 973
52+58+59 5 — Contas de regularização ................................................................... 281 990 42 822

610+611+612 6 — Provisões para riscos e encargos .....................................................

b) Outras provisões ..................................................................... 142 427

60 8 — Passivos subordinados ..................................................................... 50 000 0
62 9 — Capital subscrito .............................................................................. 800 000 800 000
63 11 — Reservas .......................................................................................... 9 739 9 739
66 13 — Resultados transitados ..................................................................... (683 748) (656 554)

69 (créd) Lucro do exercício ................................................................................... 0 0
—————— ——————

Total do passivo ................................. 474 610 306 407

Rubricas extrapatrimoniais

952 Valores administrados ............................................................................................................ 24 293 192

O Administrador, António Ricardo Espírito Santo Bustorff. — A Técnica de Contas, Ângela Maria Santos Alves Gomes. 1000294683

(Em euros)

Ano
Ano anteriorCódigo

Activo
das contas Activo Amortizações Activo

—

bruto e provisões líquido Líquido
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

VASMAT  —  M ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3142/
20040730; identificação de pessoa colectiva n.º 507056590.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297148

RIBEIRA DO BECO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3124/
20040518; identificação de pessoa colectiva n.º 506961591.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297156

PCTU — PAULO CASTILHO TRANSPORTES
URGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3019/
250703; identificação de pessoa colectiva n.º 506643611.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297164

J. C. R. NEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2889/
020705; identificação de pessoa colectiva n.º 506193462.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297172

MARCOS, JORGE & VALTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2771/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505931800.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297199

CRUZ & GIRAUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2892/
020723; identificação de pessoa colectiva n.º 505910993.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296915

COELHO & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1036/
840119; identificação de pessoa colectiva n.º 501421238.

Certifico que em 28 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296931

OSCILO — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2956/
20030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506343782.

Certifico que em 28 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296982

AMARO & MARQUES — HOTELARIA
E PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2017/
960423; identificação de pessoa colectiva n.º 503634590.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296990

CONSTRUÇÕES JAIME MANUEL SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2992/
08102002; identificação de pessoa colectiva n.º 506268802.

Certifico que em 28 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296974

GEORGINA NETO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2863/
20020603; identificação de pessoa colectiva n.º 505017148.

Certifico que em 28 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296966
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CONSTRUÇÕES ROSMANINHO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2557/
20001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505031710.

Certifico que em 28 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296958

CAFÉ PAGAS TU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1159/
870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501766634.

Certifico que em 28 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010296940

CERÂMICA DO VALE DA AREOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 197/
660510; identificação de pessoa colectiva n.º 500062234.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297008

ÓSCAR ALBERTO ALVES MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 03220;
identificação de pessoa colectiva n.º 507338731; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20050426.

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a denominação Óscar Alberto Alves Mendes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Areeiro, 5, lugar da
Borralha, freguesia de Aguada de Baixo, concelho de Águeda.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a manutenção e reparação de
veículos automóveis

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros que corresponde à quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio único, sendo totalmente
realizado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberada em assembleia-geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio cínico.

Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a duas
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Conferida, está conforme.

3 de Maio 2005. — A Escriturária Superior, Noémia Figueiredo
Rocha. 2007697980

GRIMEL — GRUPO INDUSTRIAL DE FERRAGENS
DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 577/
770908; identificação de pessoa colectiva n.º 500936242.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297318

RÁDIO SOBERANIA, EMPRESA DE RADIODIFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1769/
931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503074349.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2011013780

FIC — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2112/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503844438.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram aprovadas.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297245

EASYLAR — COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2510/
2000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504930591.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297229

S.  V. A. — TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2170/
971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503968978.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297237

CROMAGEM AGUEDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2523/
2000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505073439.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297202
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H. VEIGA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1411/
090390; identificação de pessoa colectiva n.º 502305215.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297270

OLIGALVÂNICA — ÓLEOS E GALVÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1236/
880318; identificação de pessoa colectiva n.º 501951326.

Certifico que em 27 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2004 as quais foram apro-
vadas.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 2010297288

ALBERGARIA-A-VELHA

ALBANET — INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Vale, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 00131; identificação de pessoa colectiva n.º 503754595; data
do depósito: 050805.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2004.

Conferidos, estão conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal do
Conservador, Sónia Maria Sousa Oliveira. 2009982231

AVEIRO

QUIMICER PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 02485/
19900424; identificação de pessoa colectiva n.º 502337001; ins-
crição n.º 27; número e data da apresentação: 02/20050725.

Certifico que foi registada a redução do capital para € 50 100, para
cobertura de prejuízos, tendo em consequência sido alterados os arti-
gos 5.º e 6.º do pacto, que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de cinquenta
mil e cem euros, divido em duzentas mil e quatrocentas acções do
valor nominal de vinte e cinco cêntimos cada uma.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador conforme delibe-
ração da assembleia geral, podendo ser representadas por títulos de 1,
10, 100, 500, 1000 e 10 000 acções.

2 — Por deliberação da assembleia geral podem ser realizadas pres-
tações acessórias de capital por todos ou alguns dos accionistas até ao
montante de um milhão de euros a titulo oneroso ou gratuito.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Moura Martins. 2008651479

GOLFIMAR — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 03168/
19930915; identificação de pessoa colectiva n.º 503060070; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 05/20050817.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a designação do gerente Carlos Alberto Pereira dos Santos, residente
na Rua do Dr. Artur Alves Moreira, bloco 10, 1.º, esquerdo, Esgueira,
Aveiro, por deliberação de 4 de Abril de 2005.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010371763

IRMÃOS PAULA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 0404/
19571118; identificação de pessoa colectiva n.º 501341820;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 16; números e data das apresentações: of. 09 e 10/
20050810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a cessação de funções da gerente Maria Violetina de Oliveira Dias
Campos, por renúncia, desde 13 de Agosto de 2005.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
António José da Rocha Dias, por renúncia desde 13 de Agosto de
2005.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010371720

SOFTI9 — INOVAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04095/
19971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503983241;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20050818.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede para a Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 105,
loja C, freguesia de Vera Cruz, Aveiro.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010398874

PORTUGAL TELECOM, INOVAÇÃO. L.DA

Sede: Rua do Engenheiro José Ferreira Pinto Basto

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4579/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 505704610.

Certifico que a sociedade cuja identificação a seguir consta, proce-
deu ao registo da prestação de contas do ano de 2004 em 29 de Julho
de 2005, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

5 de Agosto de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010371895

ESTARREJA

ÓPTICAS MÉDICAS CARDOSO & BOLDT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01309/
050803; identificação de pessoa colectiva n.º 507442148; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/050803.

Certifico que, por escritura de 3 de Agosto de 2005, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Aveiro, a fl. 124
do livro n.º 22-A, foi constituída entre Emília Clara Rodrigues Cardo-
so e Jorge Manuel Boldt Pinto Basto a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ópticas Médicas Cardoso &
Boldt, L.da, e tem a sede no Edifício Maracay, loja 1, 1.º, Largo da
Igreja, freguesia de Salreu, concelho de Estarreja.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de opto-
metria e comércio a retalho de artigos ópticos.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Jorge Manuel Boldt Pinto Basto e Emília Clara Rodrigues Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimento

prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

Mais declararam os outorgantes:
Que o capital social foi depositado no dia 28 de Julho findo, na

agência em Aveiro do Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S. A.,
numa: conta aberta em nome da sociedade, o que declararam sob sua
responsabilidade;

Que a gerência ora designada fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento do capital depositado para fazer face às despesas de
constituição, registo e instalação da sociedade, bem como às despesas
de aquisição de equipamento necessário à prossecução do objecto so-
cial e a celebrar em nome da sociedade contratos de compra e venda
de bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assumindo a soci-
edade todos os direitos e obrigações decorrentes desses negócios jurí-
dicos, com o registo definitivo do contrato de sociedade.

Conferi, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404208

AVACFRIO — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01305/
050713; identificação de pessoa colectiva n.º 507416856; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/050713.

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2005, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Aveiro, a fl. 4
do livro n.º 22-A, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AVACFRIO — Comércio e Repa-
ração de Equipamentos de Refrigeração, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Padre Salvador Terra, lugar de Agualevada, freguesia
de Avanca, concelho de Estarreja.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,

bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a importação, exportação e
comércio por grosso e a retalho de equipamentos de refrigeração;
prestação de serviços de assistência técnica aos produtos comerciali-
zados.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Manuel Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Ma-
nuel Pereira.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Conferi, está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002389977

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

AMBLER — IMPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1720/850722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501104437; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010459547

MANUEL BARROS DA COSTA — CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2606/930301; identificação de pessoa colectiva
n.º 502939362; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002674604
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SEGURAZEMÉIS — MEDIAÇÃO SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2784/940817; identificação de pessoa colectiva
n.º 503248177; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da
aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de ges-
tão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002674574

QUEIROZ & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2643/930604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503013099; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

18 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010450310

I. M. A. — INDÚSTRIA DE MOLDES DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2641/930603; identificação de pessoa colectiva
n.º 503001015; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2005247570

FONTOURAS & VELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1078/770412; identificação de pessoa colectiva
n.º 500693048; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010458877

IMOBILIÁRIA — D. M. & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4260/020411; identificação de pessoa colectiva
n.º 506058417; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta

respectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008555364

MARKETVENDING — MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
DE VENDING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4458/030715; identificação de pessoa colectiva
n.º 506664708; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010458265

PORMENOR — RETROSARIA BASTOS, ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2484/920505; identificação de pessoa colectiva
n.º 502757140; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010450299

GEMIMÓVEL — IMOBILIÁRIA DE CONSTRUÇÃO
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3033/960429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503636487; data da apresentação: 27062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010450248

RAINHA DAS LAMBARICES — CAFÉ
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4271/020507; identificação de pessoa colectiva
n.º 506143074; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010464311

TRANSPORTES CENTRAIS DE ARRABÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2028/881128; identificação de pessoa colectiva
n.º 502071036; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010462912

GARAGEM MONTEIRO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3237/970604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503905348; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010453263

UNIPREL — SOCIEDADE PREDIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1670/840618; identificação de pessoa colectiva
n.º 501457887; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006879570

MOSSHOES — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4212/020222; identificação de pessoa colectiva
n.º 506055213; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006879227

MANUEL DA COSTA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2223/900420; identificação de pessoa colectiva
n.º 502337826; data da apresentação: 24062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2006879146

SÃO JOÃO DA MADEIRA

DÁRIO & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2185/20040525; identificação de pessoa colectiva
n.º 506998886; número e data da entrada: 74/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010462009

ROBOTECNICA — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE MÁQUINAS E ROBOTS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 833/880726; identificação de pessoa colectiva
n.º 502013001; número e data da entrada: 75/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010463137

PIMENTA, RESENDE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1332/820707; identificação de pessoa colectiva
n.º 501329021; número e data da entrada: 73/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010844971

COMFIAP — COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1714/990728; identificação de pessoa colectiva
n.º 504758390; número e data da entrada: 72/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010464940

PEREIRA & MARTINS — ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1504/970514; identificação de pessoa colectiva
n.º 503877158; número e data da entrada: 57/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010849655
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CHIQ MAT — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2181/20040514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506901076; número e data da entrada: 53/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010464877

INTERPINHO — TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2075/20030407; identificação de pessoa colectiva
n.º 505733390; número e data da entrada: 52/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010464842

COSTA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 303/771221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500732361; número e data da entrada: 44/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010845315

SHOT LINE — ALUGUER DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2199/20040708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507018648; número e data da entrada: 51/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010465474

DIEBA — FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1715/990730; identificação de pessoa colectiva
n.º 504548760; número e data da entrada: 50/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010849574

CONSTRUÇÕES DIAGONAL 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1667/990217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504404091; número e data da entrada: 49/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010849582

FILIPE DUARTE — MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1581/980225; identificação de pessoa colectiva
n.º 504077260; número e data da entrada: 48/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010845242

FÁBRICA DE CALÇADO LIMEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 255/770322; identificação de pessoa colectiva
n.º 500642893; número e data da entrada: 47/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010845161

MULTICOURO — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1340/950123; identificação de pessoa colectiva
n.º 503336920; número e data da entrada: 46/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010845170

SANILOJA — PAVIMENTOS E ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1399/951031; identificação de pessoa colectiva
n.º 503521639; número e data da entrada: 43/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010845153

CONSTANTINO & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 937/891025; identificação de pessoa colectiva
n.º 502235756; número e data da entrada: 54/20050628.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010845846

GRAPA — ARTIGOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2205/20040728; identificação de pessoa colectiva
n.º 507038355; número e data da entrada: 15/20050628.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010848888

LIZCOURO — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1714/20000606; identificação de pessoa colectiva
n.º 504855735; número e data da entrada: 29/20050629.
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Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2007587564

COSTA MARQUES E VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 721/860922; identificação de pessoa colectiva
n.º 501713360; número e data da entrada: 30/20050629.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010844610

CACES — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 707/860704; identificação de pessoa colectiva
n.º 501686320; número e data da entrada: 70/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010465270

SARUGO — SOCIEDADE DE ESTUDOS, PROJECTOS
E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 649/856326; identificação de pessoa colectiva
n.º 501567607; número e data da entrada: 54/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010849590

A. TAVARES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 810/880219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501935533; número e data da entrada: 55/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010849612

ALBIÃES — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2175/20011221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505891166; número e data da entrada: 56/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010849604

VALE DE CAMBRA

SILVA PINA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 565/950727; identificação de pessoa colectiva n.º 503458309;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 10/050810.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte registo:
Alteração parcial do contrato de sociedade e em consequência al-

teraram o n.º 1 do artigo 2.º do respectivo contrato de sociedade, o
qual passará a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a importação, exportação, fa-
brico e comercialização de reservatórios e recipientes metálicos; pres-
tação de serviços de instalação de tubagens, canalização e reservató-
rios e recipientes metálicos e estruturas metálicas; construção civil.

2 — ...............................................................................................

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Suprerior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2005621315

BEJA
BEJA

RETROSARIA PAX-ZIP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 000433/
19790319; identificação de pessoa colectiva n.º 500800065; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 11/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104994

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CHAMINÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00994/
19930517; identificação de pessoa colectiva n.º 502997877; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 10/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105036

CLEMENTE & MORAIS — NOVA SOCIEDADE
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00814/
19900328; identificação de pessoa colectiva n.º 502372222; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 9/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104986

SULCEREAL — COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01572/
20020312; identificação de pessoa colectiva n.º 501459421; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 8/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105044
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AGÊNCIA DE CONTABILIDADE IDEAL DE BEJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00231/
19700828; identificação de pessoa colectiva n.º 500049963; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 7/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104978

PAPINHA PRONTA — SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01122/
19951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503531685; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 6/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104960

DOCETEIMOSIA — FABRICO DE DOCES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01302/
19980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504221140; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 5/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104951

DISTRIBEJA — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00762/
19890113; identificação de pessoa colectiva n.º 502091746; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 4/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105095

CSC — SOLUÇÕES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01704/
20030411; identificação de pessoa colectiva n.º 506414620; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 3/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105087

DORES, REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01516/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505678012; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 2/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010098374

TORNOBEJA — REPARAÇÃO DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01497/
20010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505612178; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 01/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010098382

CENTRO DIETÉTICO DOCE LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01734/
20030819; identificação de pessoa colectiva n.º 506676196; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 22/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105257

CLINIPAX — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01625/
20020828; identificação de pessoa colectiva n.º 506294110; ins-
crição n.º 09; número e data da apresentação: 21/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104897

REIS JORGE — PEÇAS PARA MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00585/
19841218; identificação de pessoa colectiva n.º 501586423; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 20/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105249

F. J. CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00934/
19920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502752564; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 19/20050623.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104889

CONSTRUÇÕES IRMÃOS SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01310/
19981015; identificação de pessoa colectiva n.º 500188238; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 18/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105230

REBELO — MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01027/
19940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503142611; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 17/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104900

LUÍS GOMES SERRANO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00181/
19670408; identificação de pessoa colectiva n.º 500170177; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 16/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105222

SOCIEDADE AGRÍCOLA RIBEIRA DA FOZ
DO GUADIANA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01477/
20010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505397188; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 15/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105265

CORREIA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00305/
19751022; identificação de pessoa colectiva n.º 500337233; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 14/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105214

D. URTIGÃO — DECORAÇÕES FESTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01110/
19950918; identificação de pessoa colectiva n.º 503488828; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 13/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105001

K. LARSEN — TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01705/
20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 506503224; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 12/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e os outros documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010105028

MÉRTOLA

AUTO MECÂNICA DE MÉRTOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 00185/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504131095; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2004 da so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000291095

PRONTO A VESTIR AS DUAS IRMÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 00155/
970922; identificação de pessoa colectiva n.º 503960535; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000291094

ODEMIRA

EIRAMIL CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 317;
identificação de pessoa colectiva n.º 502993170; número e data da
apresentação: 23/28062005.
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Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009198824

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DAS EIRINHAS
CAVALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 506078329; número e data da
apresentação: 24/28062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009198620

COLÉGIO LÁPIS DE COR SONHADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 836;
identificação de pessoa colectiva n.º 506664490; número e data da
apresentação: 25/28062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009198611

TRANSBICOS — TRANSPORTES DOS BICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 801;
identificação de pessoa colectiva n.º 506517993; número e data da
apresentação: 26/28062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009198930

MARIA INÁCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 785;
identificação de pessoa colectiva n.º 506447065; número e data da
apresentação: 19/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009198549

ANABELA E FRANCISCO LAMPREIA — SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 532;
identificação de pessoa colectiva n.º 504193988; número e data da
apresentação: 18/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005501190

TERRATRAVEL — SERVIÇOS DE TURISMO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 831;
identificação de pessoa colectiva n.º 505380064; número e data da
apresentação: 17/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005501239

APARTAMENTOS CASTILHO — ALUGUER
DE ALOJAMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 503440647; número e data da
apresentação: 16/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005501182

BRUNO PEDROSO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 550;
identificação de pessoa colectiva n.º 504399810; número e data da
apresentação: 15/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002224013

CANELAR, EXPLORAÇÃO DE RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 505023245; número e data da
apresentação: 14/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009198557

PADARIA FOROS DOS VALES — SOCIEDADE
PANIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 323;
identificação de pessoa colectiva n.º 503069957; número e data da
apresentação: 13/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009198565

VERDE FRESCO — PRODUÇÃO DE HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 505771152; número e data da
apresentação: 12/29062005.
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Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005489069

SERPA

MONTE SARDINHA — AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00358/
001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505157900; data da
entrega: 27052005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267027

OLIVOPIAS — AGROPECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00351/
000713; identificação de pessoa colectiva n.º 505028891; data da
entrega: 27052005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267035

MINALAR — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00159/
910227; identificação de pessoa colectiva n.º 502451481; data da
entrega: 30052005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267051

ARMINA — ABASTECEDORA DE MERCEARIAS
DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00070/
910529; identificação de pessoa colectiva n.º 500632537; data da
entrega: 30052005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267043

SERPENSE — INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00312/
981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504273795; data da
entrega: 31052005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267078

SEBASTIÃO NOLASCO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00406/
020403; identificação de pessoa colectiva n.º 506061825; data da
entrega: 13062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267094

SOCIEDADE AGRÍCOLA FERREIRA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00297/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504096273; data da
entrega: 31052005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267060

LIMVAL — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00499/
030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506477835;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 02 e 03;
números e data das apresentações: 02 a 04/20050722.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe,, e por escritura
datada de 30 de Maio de 2005, lavrada de fl. 118 a fl. 120 do livro n.º 281-
-D, da Secretaria Notarial de Beja, a cessação de funções, dos gerentes
Pedro Silva Bico e Ana Isabel Barros Silvestre Ferreira Bico, por renún-
cia em 30 de Maio de 2005; assim como a nomeação dos gerentes:

Gerentes nomeados: Pilar Osuna Fernandez de Bobadilla, viúva,
residente em Calle Onate, n.os 6-8, rés-do-chão, esquerdo, Ecija, Es-
panha, e Gonzalo Osuna Osuna, solteiro, maior, residente na mesma
morada que a anterior.

Data da deliberação: 30 de Maio de 2005.
Mais certifico que foi alterada a sede da sociedade supracitada.
Artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede na Herdade da Salsa, freguesia de Brin-
ches, concelho de Serpa.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267698

JOÃO FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00450/
031229; identificação de pessoa colectiva n.º 506683362; data da
entrega: 14062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267140



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 231 — 2 de Dezembro de 2005 25 723

SANTOS E LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00049/
700405; identificação de pessoa colectiva n.º 500240671; data da
entrega: 14062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267108

P. S. CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00192/
920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502843110; data da
entrega: 20062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267175

PREBECOL — PREFABRICAÇÃO, CONSTRUÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00193/
921020; identificação de pessoa colectiva n.º 502861339; data da
entrega: 21062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267191

COSTA, CANDEIAS, GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00091/
821229; identificação de pessoa colectiva n.º 501338780; data da
entrega: 21062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267205

VINHOS DE PIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00311/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504272977; data da
entrega: 21062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267183

A NOVA VULCANIZADORA DE J. M. LAMÚRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00173/
041291; identificação de pessoa colectiva n.º 502662786; data da
entrega: 23062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267213

CAMPO DOS MÉDIA, SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO
E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00398/
020308; identificação de pessoa colectiva n.º 505773236; data da
entrega: 23062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267221

AGÊNCIA FUNERÁRIA SERPENSE — SOCIEDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00399/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506009670; data da
entrega: 23062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267230

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE DE HERVANÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00300/
980427; identificação de pessoa colectiva n.º 504137832; data da
entrega: 24062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267256

VEMOS, OUVIMOS E LEMOS, PRODUÇÃO
CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00350/
000630; identificação de pessoa colectiva n.º 505026104; data da
entrega: 24062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267248

BRAGA
CABECEIRAS DE BASTO

CANÁRIO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 59/830304; identificação de pessoa colectiva n.º 501370765;
data da apresentação: 050704.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2011322499

J .  V. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 323/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505190460;
data da apresentação: 050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas dos exer-
cícios de 2003 e 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788027

M. L. & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 339/010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505529165;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital.
Montante do capital após o aumento de € 30 000, mediante o re-

forço de € 24 900, por incorporação de reservas livres e alteração
parcial do pacto.

Artigo alterado: 3.º e aditado o n.º 2 ao artigo 7.º, tendo estes ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escritura e em dinheiro, é de trinta mil euros, dividido em
três quotas iguais do valor de dez mil euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Manuel Maria Martins Leite, Augusto Gilberto de
Magalhães Leite e Alfredo Manuel Magalhães Leite.

ARTIGO 7.º

1 — ...............................................................................................
2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-

res até ao montante global de cento e cinquenta mil euros.

O texto completo do contrato, na redacção actual, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788175

JOSÉ MANUEL ALMEIDA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 197/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 503851809;
data da apresentação: 050701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas dos exer-
cícios de 2003 e 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006777980

CARTEIRA ACTIVA — CONSULTORIA
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 501/031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506800733;
data da apresentação: 050708.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas dos exer-
cícios de 2003 e 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006777963

TRANSPORTES JOSÉ GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 281/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504681583;
data da apresentação: 050701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas dos exer-
cícios de 2003 e 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006777939

ESCOLA DE CONDUÇÃO TEIXEIRA, MAGALHÃES,
CAJUS & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 413/020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505956799;
data da apresentação: 050701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2010266340

IMOBILIÁRIA OUTEIRO CAMBEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 532/040908; identificação de pessoa colectiva n.º 507061586;
data da apresentação: 050708.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006777955

JORGE FONSECA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 464/030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506469085;
data da apresentação: 050718.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788086

ISIDRO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 537/041025; identificação de pessoa colectiva n.º 507136527;
data da apresentação: 050708.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006777971

RELBASTO — SOCIEDADE DE RELVADOS
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 251/980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504248324;
data da apresentação: 050708.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788035
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RESTAURANTE DOM BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 128/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502979674;
data da apresentação: 050713.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788019

MAGALHÃES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 525/040616; identificação de pessoa colectiva n.º 506995909;
data da apresentação: 050720.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788060

MEFIRBASTO — CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 333/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505257335;
data da apresentação: 050718.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788078

REVIFAIA — ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 265/990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504654381;
data da apresentação: 050714.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788108

OLELACAR — COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 559/050707; identificação de pessoa colectiva n.º P 507322207;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050707.

Certifico que José Joaquim Ribeiro de Carvalho, solteiro, maior,
residente no lugar de Olela, freguesia de Basto, concelho de Cabecei-
ras de Basto, e Anselmo Manuel Ribeiro de Carvalho, solteiro, maior,
residente no lugar de Olela, freguesia de Basto, concelho de Cabecei-
ras de Basto, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de OLELACAR — Comér-
cio de Veículos Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Olela,
freguesia de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio de veículos auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal
de cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Joaquim Ribeiro de Carvalho e Anselmo Manuel Ribeiro de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos dois
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária apenas a assinatura de qualquer deles.

3 — A gerência pode efectuar a cessão da posição contratual, con-
fessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos é atri-
buído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, se
aquela o não puder ou quiser exercer, com eficácia real, o direito de
preferência nos termos gerais.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio;
c) Quando essa quota tenha sido arrestada, penhorada ou por outra

forma posta em circunstância de poder vir a ser vendida judicialmente;
2 — A quota amortizada pode figurar no balanço como quota

amortizada podendo por posterior deliberação dos sócios, ser criada
uma ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a
serem alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

1 — A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada com aviso de recepção expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

2 — A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

3 — A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to do capital depositado, em nome da sociedade, para fazer face às
despesas com a constituição e registos e outros necessários à prosse-
cução da sua actividade.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788167

GONÇALO DE MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 158/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 502943017;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 01/050712.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação de gerente de Luís Manuel da Cunha Alegre e Coutinho,
solteiro, maior.

Data de deliberação: 30 de Novembro de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788124

AUTO TÁXIS DE REFOJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 271/990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504577174;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/050714.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788132
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CASA DO BARROSÃO — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E TURÍSTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 563/050722; identificação de pessoa colectiva n.º P 507324064;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050722.

Certifico que por Gonçalo Cristóvão Calado Cortes de Meireles,
divorciado, residente na Quinta de Santo Antonino, freguesia de Al-
vite, concelho de Cabeceiras de Basto, foi constituída a sociedade uni-
pessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Casa do Barrosão — Soci-
edade Agrícola e Turística, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar
do Campo do Seco, freguesia de Refojos, concelho de Cabeceiras de
Basto.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes assim como abrir e encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto social a agricultura; viticultura;
actividades dos serviços relacionados com a agricultura; produção de
vinhos comuns e licorosos; produção de vinhos espumantes e espu-
mosos; Engarrafamento e acondicionamento de vinho; actividades de
consultoria para os negócios e a gestão; actividades de engenharia e
técnicas afins. Agro-turismo, que compreende a produção, manuten-
ção e comercialização de produtos agro-alimentares; a compra e ven-
da de produtos relacionados com a agricultura (gado cavalar, bovino,
caprino, madeiras e animais domésticos); actividades turísticas como
o aluguer de quartos, o serviço de refeições e o aluguer de espaços
destinados a casamentos e outros eventos assim como a exploração
de actividades associadas à animação dos hóspedes, tais como os pas-
seios a cavalo.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia ge-
ral, bem como prestações suplementares de capital até ao décuplo do
mesmo.

ARTIGO 5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for decidido pelo
sócio, bem como a sua representação cabem ao sócio único, que fica,
desde já, nomeado gerente, bastando, por consequência, a sua assina-
tura para vincular a sua sociedade.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788191

FRANCISCO PIRES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícu-
la n.º 465/040908; identificação de pessoa colectiva n.º 506507181;
data da apresentação: 050704.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas dos exer-
cícios de 2003 e 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Teixeira
Leite Veiga. 2006788043

ESPOSENDE

GOMACONFEX — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01173/010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505506742.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados em 1 de Agosto de 2005 na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007190575

ERNESTINO MIRANDA E C.A, S. A.
(anteriormente denominada ERNESTINO MIRANDA E C.A, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00070/950104; identificação de pessoa colectiva n.º 500346135;
inscrições n.os 13 e 17; números e data das apresentações: 15, 19
e 20/050513.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a escritura donde
consta que foi aumentado o capital social em € 120,21 realizado em
dinheiro, subscrito quanto a € 108,19 pela sócia Maria Manuela Bar-
bosa de Miranda e quanto a € 12,02, subscrito pela sócia De Miranda —
Sociedade de Vestuário, L.da, passando o capital social de € 49 879,79
para € 50 000 e alterado o contrato social quanto ao seu artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinquenta mil euros e
está dividido em duas quotas, uma no valor nominal de quarenta e
cinco mil euros pertencente à sócia Maria Manuela Barbosa de Mi-
randa e outra do valor nominal de cinco mil euros pertencente à sócia
De Miranda — Sociedade de Vestuário, L.da

Mais certifico que, pela mesma escritura, a sociedade em epígrafe
foi transformada e cujo contrato passou a reger-se pelos seguintes
artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma Ernestino Miranda e C.ª, S. A., a sua
duração será por tempo indeterminado e reger-se-á pelo presente
contrato e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Valentim Ribeiro,
freguesia e concelho de Esposende.

2 — O conselho de administração poderá, por si só, transferir a
sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

3 — Poderá ainda o conselho de administração, com observância
das disposições legais aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da sociedade em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem como objecto social a indústria de confec-
ções.

2 — Por mera deliberação do conselho de administração, a socie-
dade poderá também adquirir participações noutras sociedades que
tenham por objecto uma actividade diversa da prevista no número
anterior, incluindo sociedades reguladas por leis especiais e agrupa-
mentos complementares de empresas, bem como exercer cargos so-
ciais nas mesmas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 231 — 2 de Dezembro de 2005 25 727

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil euros, representado por dez mil acções, com o valor no-
minal de cinco euros cada.

2 — As acções são ao portador e podem ser tituladas ou escritu-
rais, ficando os custos da conversão de uma espécie na outra a cargo
do accionista requerente.

3 — As acções serão divididas em títulos de 1, 10, 100, 500, 1000,
10 000, 50 000, 100 000 e 500 000 acções.

4 — Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
uma das assinaturas ser por chancela.

5 — A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir acções prefe-
renciais sem voto.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

1 — Aos accionistas da sociedade poderão ser exigidas prestações
suplementares até ao montante máximo correspondente a cem vezes
o capital social existente no momento da realização da prestação,
sempre que a assembleia geral assim o decidir.

2 — As prestações suplementares serão feitas a título não onero-
so, uma ou mais vezes.

3 — A sociedade pagará aos accionistas o valor da prestação res-
pectiva logo que a sua situação líquida o permitir, de forma a não
ficar inferior à soma do capital e da reserva legal.

4 — Quando a sociedade tiver reembolsado os accionistas de toda
e qualquer prestação suplementar, aos accionistas continuam a poder
ser exigidas tais prestações até ao montante fixado no n.º 1 deste ar-
tigo.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 — A sociedade poderá emitir, nos termos legais, obrigações de
qualquer das espécies permitidas por lei.

2 — As deliberações sociais de emissão das obrigações convertíveis
em acções e de obrigações com direito a subscrição de acções deverão
ser tomadas pela maioria de votos exigida para o aumento do capital
social.

3 — As obrigações podem ser tituladas ou escriturais.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 — O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, ten-
do cada accionista direito de preferência na subscrição de novas ac-
ções, na proporção das acções detidas, excepto se a assembleia geral
deliberar diferentemente, nos termos da lei.

2 — Caso algum dos accionistas não exerça o seu direito de prefe-
rência na subscrição de novas acções ou só o exerça parcialmente,
tais acções poderão ser, parcialmente ou na totalidade, ser subscritas
pelos restantes accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração ou o administrador único e o fiscal único.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 — As deliberações da assembleia geral, quando tomadas nos ter-
mos da lei e deste contrato, são obrigatórias para todos ainda que
ausentes, dissidentes ou incapazes.

3 — As entidades que exerçam cargos nos corpos sociais, ainda que
accionistas sem voto ou não accionistas e o revisor oficial de contas,
embora não possam votar, poderão discutir, fazer propostas e inter-
vir em todos os trabalhos da assembleia geral.

4 — Os accionistas com direito de voto, quer sejam pessoas singu-
lares ou pessoas colectivas, poderão fazer-se representar nas assem-
bleias gerais por quem para o efeito designarem, desde que sejam atri-
buídos validamente poderes de representação através de instrumento
adequado.

5 — As representações e as designações referidas no número pre-
cedente serão comunicadas ao presidente da mesa por carta enviada
para a sociedade antes da data designada para a reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

Direito de voto

1 — Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos cem
acções.

2 — Os accionistas que não possuírem o número mínimo de ac-
ções referidas no número anterior poderão agrupar-se de modo a
completá-lo, devendo, neste caso, fazer-se representar por um só deles,
cujo nome deverá ser indicado por escrito ao presidente da mesa da
assembleia geral, para a sede social, até 10 dias antes da data fixada
para a reunião.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral, podendo ser reeleitos
uma ou mais vezes e que podem ou não ser accionistas.

2 — Compete ao presidente da mesa convocar as assembleias ge-
rais para reunir no primeiro trimestre de cada ano social a fim de
deliberar sobre as matérias que sejam, por lei, da sua competência e,
ainda, tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade que
sejam expressamente indicados na respectiva convocatória, para além
de dirigir as reuniões, dar posse aos membros do conselho de adminis-
tração ou ao administrador único, ao fiscal único e à comissão de
vencimentos, caso esta exista, bem como exercer as demais funções
que lhe são conferidas pela lei e pelo presente contrato.

3 — O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de admi-
nistração ou pelo administrador único, pelo fiscal único ou por acci-
onistas que possuam, pelo menos, acções correspondentes ao valor
mínimo imposto por lei imperativa e que lho requeiram em carta em
que se indique, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e
se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

4 — Ao secretário da mesa compete, além de coadjuvar o presi-
dente, todo o expediente relativo às assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

Convocação de reuniões

1 — As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e, na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma segun-
da data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada.

2 — Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deverá ser dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral com a antecedência mínima de cinco dias
úteis sobre a data da comunicação. O presidente da assembleia geral
deve comunicar a nova ordem de trabalhos com a antecedência míni-
ma de cinco dias úteis em relação à data da assembleia geral.

3 — A exigência de a acta da assembleia geral ser lavrada por no-
tário, quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antecedên-
cia mínima de cinco dias úteis sobre a data da assembleia.

ARTIGO 13.º

Quórum

1 — A assembleia poderá funcionar em primeira convocatória quan-
do estiverem presentes ou representados, accionistas cujas acções
correspondam a, pelo menos, cinquenta e um por cento do capital
social com direito de voto.

2 — Em segunda convocação a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por estes representado.

3 — As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, salvo nos casos em que a lei ou o contrato exigirem imperativa-
mente maior número de votos.

4 — Os accionistas podem estar presentes nas reuniões através de
videoconferência ou conferência telefónica, sendo os respectivos
votos confirmados por carta registada ou telefax.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 231 — 2 de Dezembro de 200525 728

5 — Qualquer deliberação dos accionistas poderá ser tomada por
escrito, independentemente de reunião, com o consentimento unâni-
me de todos os accionistas com direito de voto.

ARTIGO 14.º

Maiorias qualificadas na assembleia geral

Será necessário o voto favorável dos accionistas representando pelo
menos cinquenta por cento do capital social com direito de voto para
deliberar sobre:

a) Aumentos ou reduções de capital;
b) Modificações ao contrato de sociedade;
c) Cisão ou fusão com qualquer outra sociedade;
d) Transformação, liquidação e dissolução da sociedade, bem como

a sujeição desta a processo de recuperação de empresa.

ARTIGO 15.º

Gestão e representação da sociedade

1 — A gestão e representação da sociedade será exercida por um
conselho de administração composto por três, cinco, sete ou nove
membros, accionistas ou não, ou por um administrador único, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 — Havendo um administrador único, são-lhe aplicáveis as dispo-
sições relativas ao conselho de administração que não pressuponham
a pluralidade de administradores.

3 — A assembleia geral poderá deliberar não preencher a totalida-
de dos lugares do conselho de administração, mantendo, todavia, um
número ímpar de administradores.

4 — A assembleia geral designará ainda o presidente, que pode ser
reeleito uma ou mais vezes.

5 — Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único ficam dispensados de caucionar a sua responsabilidade pe-
rante a sociedade, salvo deliberação em contrário da assembleia ge-
ral que proceder à sua eleição.

ARTIGO 16.º

Administração da sociedade

1 — Ao conselho de administração ou ao administrador único com-
pete assegurar a gestão dos negócios sociais, sendo-lhe atribuídos os
mais amplos poderes, cabendo-lhe designadamente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, designadamen-

te veículos automóveis, e, observados os limites legais, imóveis;
c) Adquirir, alienar e onerar participações sociais noutras socieda-

des, sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 19.º;
d) Tomar e dar de locação quaisquer bens móveis e imóveis;
e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de deter-

minados actos ou categorias de actos, definindo a extensão dos res-
pectivos mandatos;

f) Definir o sentido de voto da sociedade nas assembleias gerais das
sociedades suas participadas;

g) Designar as pessoas que deverão representar a sociedade nas
assembleias gerais das sociedades suas participadas e exercer os cargos
sociais para que a sociedade venha a ser designada ou eleita;

h) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas
desistir, da instância ou do pedido, e transigir, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

i) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obriga-
ções da sociedade.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo décimo nono, o conselho
de administração poderá, por simples acta, delegar num dos seus
membros a gestão corrente da sociedade, definindo expressamente a
competência e os poderes que deliberar atribuir-lhe.

ARTIGO 17.º

Reuniões

1 — O conselho de administração reunirá ordinariamente, pelo
menos, uma vez trimestralmente, na sede social, e extraordinariamente
sempre que convocado pelo presidente ou por qualquer dos adminis-
tradores, mediante carta, telefax ou correio electrónico, com pelo
menos quatro dias úteis de antecedência, com indicação do dia, hora
e ordem de trabalhos.

2 — A convocatória será dispensada sempre que o conselho deli-
berar prefixar as datas das suas reuniões.

3 — Compete ao presidente do conselho de administração dirigir
as reuniões do conselho e promover a boa execução das suas delibe-
rações.

4 — De cada reunião será lavrada a respectiva acta, que será assi-
nada pelos administradores que nela tenham participado.

5 — Para que o conselho de administração possa reunir validamente
é necessário que a maioria dos seus membros esteja presente ou re-
presentada.

6 — Um administrador pode fazer-se representar por outro admi-
nistrador, através de carta para esse efeito dirigida ao presidente.

7 — Os administradores podem estar presentes nas reuniões por
videoconferência ou conferência telefónica, sendo os respectivos vo-
tos confirmados por carta registada ou telefax.

8 — O conselho de administração, com o consentimento unânime
de todos os seus membros, pode tomar deliberações por escrito sem
necessidade de reunir, sendo admitidos votos por correspondência.

ARTIGO 18.º

Deliberações

As deliberações do conselho de administração serão tomadas à plu-
ralidade dos votos presentes, cabendo ao presidente voto de desem-
pate.

ARTIGO 19.º

Delegação

1 — O conselho de administração fica autorizado a delegar num ou
mais administradores, ou numa comissão executiva formada por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

2 — A deliberação do conselho deve fixar os limites da delegação
e, no caso de criar uma comissão, estabelecer a composição e o modo
de funcionamento desta.

ARTIGO 20.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um administrador;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito dos res-

pectivos poderes.
2 — Os actos de mero expediente podem ser praticados por qual-

quer dos administradores ou por um mandatário com poderes bastan-
tes.

ARTIGO 21.º

Fiscalização da sociedade

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 — O fiscal único, efectivo e suplente, será eleito pela assembleia

geral, podendo ser reeleito uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 22.º

Ano social

O ano financeiro da sociedade corresponde ao ano civil.

ARTIGO 23.º

Lucros

Os lucros líquidos demonstrados no balanço anual serão distribuídos
da seguinte forma:

a) Cinco por cento serão aplicados na criação ou aumento da re-
serva legal até que ascendam a um quinto da soma do capital social;

b) O remanescente será utilizado na restituição das prestações aces-
sórias de capital que tenham sido prestadas;

c) O restante será distribuído pelos accionistas na proporção das
respectivas participações, salvo se a assembleia geral deliberar, por
maioria de oitenta do capital social com direito de voto, aplicação
diferente.

ARTIGO 24.º

Remuneração dos órgãos sociais

As remunerações do conselho de administração e do fiscal único
serão fixadas pela assembleia geral, ou por uma comissão de venci-
mentos, constituída por três membros, um dos quais como presidente,
eleitos pela mesma assembleia nos termos em que esta deliberar.

ARTIGO 25.º

Duração do mandato dos órgãos sociais

1 — O conselho de administração, o fiscal único, os membros da
mesa da assembleia geral, bem como o secretário da sociedade e a
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comissão de vencimentos, caso existam, serão eleitos por períodos
de quatro anos.

2 — Terminados os respectivos mandatos, os membros dos corpos
sociais mantêm-se no efectivo exercício das suas funções até que se
proceda a eleições para os mesmos cargos, sendo permitida a reeleição
por uma ou mais vezes.

ARTIGO 26.º

Dissolução

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 — A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquidatária,
constituída pelos membros do conselho de administração em exercí-
cio, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

ARTIGO 27.º

Disposição transitória

Ficam desde já designados os seguintes corpos sociais para o pri-
meiro mandato:

Administrador único — Maria Manuela Barbosa de Miranda, divor-
ciada, residente na Travessa do Pinheirinho, Esposende.

Mesa da assembleia geral: presidente — Maria Luísa Coimbra e Sousa
Barbosa de Melo, viúva, residente na Avenida de 31 de Janeiro, 538,
em Braga; secretário — Cecília Maria Alves Torres Martins, viúva,
residente na Rua de António Fernandes Ferreira Gomes, 76, 5.º, es-
querdo, frente, em Braga; fiscal único efectivo — Cruz, Cunha Cam-
pos & Associados, SROC, com a inscrição n.º 106, com sede na Rua
de Serafim Lima, 245, 1.º, na Trofa, representada pelo Dr. Carlos
Alberto da Silva Cunha, casado, ROC n.º 685, residente na Rua de
Eduardo de Almeida, 162, 3.º, em Guimarães; suplente — Dr. Sebasti-
ão Campos Cruz, casado, ROC n.º 696, com domicílio na Rua de Se-
rafim Lima, 245, 1.º, na Trofa.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007188783

CLÍNICA DE ALBERTO LOUREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01472/031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506696359.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 15 de Junho de 2005 na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007190311

ENERBIGORNE — PROJECTOS DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01624/050601; identificação de pessoa colectiva n.º 504738674;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
acta onde consta a designação dos órgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008.

Data da deliberação: 2 de Março de 2005.
Conselho de administração: Maria dos Prazeres Alves Couto Tei-

xeira, casada, Rua da Visconda, 10, Pinhote, Marinhas, Esposende,
Isabel Couto Lima Teixeira, solteira, maior, dita Rua da Visconda,
10, e Felismino António Couto Lima Teixeira, solteiro, maior, refe-
rida Rua da Visconda, 10.

Fiscal único: Lampreia & Viçoso, SROC, com sede na Rua da Con-
ceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa, representada por Donato João Lou-
renço Viçoso, ROC; suplente — José Martins Lampreia, ROC, Rua da
Conceição, 85, 1.º, esquerdo, Lisboa.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007185679

ENERBIGORNE — PROJECTOS DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01624/050601; identificação de pessoa colectiva n.º 504738674;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/050601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta onde consta a alteração parcial do contrato quanto ao arti-
go 2.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 37, fregue-
sia e concelho de Esposende.

2 — O conselho de administração pode, por mera deliberação, pro-
mover a deslocação da sede, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e criar ou encerrar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação da sociedade.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007185687

VILLAS D’OFIR — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01589/050113; identificação de pessoa colectiva n.º 507109856;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/050630.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
São José, loja 2, Fão, Esposende.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007169355

LARFOR — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01510/040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506907651.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 1 de Agosto de 2005 na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007168952

JOSÉ NARCISO DE CASTRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01280/020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505578808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 1 de Agosto de 2005 na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007168944

MODÉSTIA À PARTE — EMPREENDIMENTOS
DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00539/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 503006769.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 30 de Junho de 2005 na pasta respectiva os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007168693

GUIMARÃES

TECEMALHAS, L.DA

Sede: lugar de Seide, freguesia de Oleiros, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1698;
identificação de pessoa colectiva n.º 501061045; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006425242

LAVANDARIA PIZARRO, S. A.

Sede: lugar das Agras, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2792;
identificação de pessoa colectiva n.º 501874291; data da apresen-
tação: 20050629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2001946805

TINTURARIA PIZARRO, S. A.

Sede: lugar das Agras, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2902;
identificação de pessoa colectiva n.º 501977430; data da apresen-
tação: 20050629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2001946813

GUIMADENT — MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Cónego Dr. Manuel Faria, 626, 2.º, esquerdo,
freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9195;
identificação de pessoa colectiva n.º 504017462; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314321

EQUIPA PRÓPRIA.COM — GABINETE DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Mide, lote 13, freguesia de Lordelo,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9699;
identificação de pessoa colectiva n.º 507049446; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011292247

RUI MADUREIRA, L.DA

Sede: Avenida do Conde Margaride, 842, 4.º, esquerdo,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2001;
identificação de pessoa colectiva n.º 501248072; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011326141

CALPOR — COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Sede: lugar de Chã, freguesia de Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2384;
identificação de pessoa colectiva n.º 501531335; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011309930

CASTRO & VALE, L.DA

Sede: Rua da Indústria, lotes A3/A4, freguesia de Ponte,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5508;
identificação de pessoa colectiva n.º 503857092; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314437

JOSÉ EUGÉNIO SOARES HENRIQUES, L.DA

Sede: Rua dos Cutileiros, bloco 4-A, freguesia de Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2741;
identificação de pessoa colectiva n.º 501850236; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005388793

AUTO ALUGADORA TORCATENSE, L.DA

Sede: lugar do Mosteiro, freguesia de São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 500966672; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005394297

A. VILELA & IRMÃO, L.DA

Sede: Largo do Toural, 128, freguesia de São Sebastião,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9826;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005915; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011326125

CARVALHO, ABREU, COELHO E RIBEIRO DA SILVA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Caldas, 51, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9130;
identificação de pessoa colectiva n.º 506561690; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011309921

FUNYTEL — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queirós, bloco 7-A, 4.º, direito,
freguesia de Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9083;
identificação de pessoa colectiva n.º 506595374; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2010233832

JGPC — MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Travessa das Lages, freguesia de Figueiredo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8422;
identificação de pessoa colectiva n.º 506004341; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011306434

IMOBILIÁRIA — ALBERTINO COSTA
& CONCEIÇÃO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 125, freguesia de Silvares,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8351;
identificação de pessoa colectiva n.º 506093611; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Constância Maria Fernandes
de Araújo. 2006423037

HÉRICA — ARTES GRÁFICAS E ETIQUETAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Aguça, lote 21, freguesia de Fermentões,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8187;
identificação de pessoa colectiva n.º 505812614; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011326150

MERCOGLOBAL — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Largo da República do Brasil, 323, 3.º, direito,
freguesia de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505891964; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006406752

A. A. FERREIRA — SERRALHARIA, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 414, freguesia de Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8136;
identificação de pessoa colectiva n.º 505787962; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005384844

CONSTRUÇÕES IRMÃOS GAMA, L.DA

Sede: lugar do Lagartal, Edifício Montinho, bloco 65, 1.º,
esquerdo, freguesia de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7843;
identificação de pessoa colectiva n.º 505678667; data da apresen-
tação: 20050629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2011292662

SANDRA & RICARDO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, freguesia de Selho (São Lourenço),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7814;
identificação de pessoa colectiva n.º 505667436; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006423053

GUILHERME SALGADO DA SILVA — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Comandante João de Paiva, 2603,
freguesia de Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7706;
identificação de pessoa colectiva n.º 505735407; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2010233824

ANTÓNIO JOSÉ BRAGA — PICHELARIA, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 251, freguesia de Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7705;
identificação de pessoa colectiva n.º 505735393; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2010233808

M. X. S. — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de D. João IV, 582, 2.º, direito, São Sebastião,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9598;
identificação de pessoa colectiva n.º 507061594; data da apresen-
tação: 20050629.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2005377805

POLIBAG TCI — EMBALAGENS, S. A.

Sede: Rua de Sezim, freguesia de Candoso,
São Tiago, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3386;
identificação de pessoa colectiva n.º 502366389; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011307880

ANTÓNIO & LUÍS RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua da Devesinha, freguesia de Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3804;
identificação de pessoa colectiva n.º 502641908; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006414615

ANTÓNIO FERNANDO FARIA COELHO & C.A,  L .DA

Sede: lugar de Barrocas, freguesia de Moreira de Cónegos,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3836;
identificação de pessoa colectiva n.º 502663723; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006422944

MAXIMINA FREDERICO ALVES, L.DA

Sede: Rua dos Mártires, ao Monte Largo, freguesia de Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4287;
identificação de pessoa colectiva n.º 503029262; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006430734

CHURRASCARIA QUITANDA, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, freguesia de Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4499;
identificação de pessoa colectiva n.º 503175170; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006414690

BASTOS & BASTOS — COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Sampaio, 18,
freguesia de Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4649;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300950; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006415093

BELMIRO & MELO, L.DA

Sede: Rua da Cruz D’Argola, freguesia de Mesão Frio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5419;
identificação de pessoa colectiva n.º 503805653; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006414623

PASTELARIA GABILU, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 115, freguesia de Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5001;
identificação de pessoa colectiva n.º 503525120; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011261317

LORDECONTA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Lugar de Enxudres, freguesia de Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502741201; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011292093

BEBÉS CONTENTES — VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua Alameda do Dr. Alfredo Pimenta, Edifício Triângulo
Comercial, loja 30, freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9121;
identificação de pessoa colectiva n.º 506063526; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006420283

CALEIESTOR — CALEIRAS E ESTORES, L.DA

Sede: Lugar da Seara, Guardizela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9108;
identificação de pessoa colectiva n.º 506583732; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006420925

ANA MARIA DIAS F. COSTA MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Sampaio Padroeiro, Moreira de Cónegos,
Guimarães.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9070;
identificação de pessoa colectiva n.º 506451933; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005388688

HENRITRÓNICA — SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Carvalho do Moinho, 345, freguesia de Selho
(São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9057;
identificação de pessoa colectiva n.º 506530698; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006434195

GORILINHAS — CENTRO DE ACTIVIDADES
EXTRA ESCOLARES, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 138, 1.º esquerdo,
freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9187;
identificação de pessoa colectiva n.º 506690040; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314305

J. A. K. PELES — COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Sede: Rua de Oneca Mendes, 185, 1.º, esquerdo,
freguesia de Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9062;
identificação de pessoa colectiva n.º 506446212; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314291

RAUL & ROSA, L.DA

Sede: Rua da Igreja Nova, freguesia de Gandarela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8666;
identificação de pessoa colectiva n.º 505932954; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931662

CARDOFARIA — CARDAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Travessa da Industrial dos Pombais, 21, freguesia
de Guardizela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8401;
identificação de pessoa colectiva n.º 505902435; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Constância Maria Fernandes
de Araújo. 2001931760

CONFECÇÕES JOSÉ FERNANDES, L.DA

Sede: lugar da Casa Nova, freguesia de Gandarela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8306;
identificação de pessoa colectiva n.º 505877783; data da apresen-
tação: 29062005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 231 — 2 de Dezembro de 200525 734

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931697

CARMINDA MARIA BARBOSA CASTRO
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Camões, 10, freguesia de Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8295;
identificação de pessoa colectiva n.º 505891891; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011291585

MENGON — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Carvalhal, 179, freguesia de Serzedelo,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7499;
identificação de pessoa colectiva n.º 505572362; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2008378705

BORMACHADO — BORDADOS, L.DA

Sede: Urbanização da Carvalheira, bloco 6,
freguesia de Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7498;
identificação de pessoa colectiva n.º 505572664; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2008378691

LUZIMOR — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Luz, 15, freguesia de Moreira de Cónegos,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7311;
identificação de pessoa colectiva n.º 505476231; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931646

MORCARY — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Ponte de Aldeia, freguesia de Moreira
de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7159;
identificação de pessoa colectiva n.º 505300206; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011292212

JOÃO PINHEIRO DE ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Eirinha, 66, freguesia de Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7089;
identificação de pessoa colectiva n.º 505241285; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931557

MACHADO & MACHADO, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 110, freguesia de Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6631;
identificação de pessoa colectiva n.º 504625268; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011261333

KONFORTO 99 — CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua das Paredes Alagadas, freguesia de Moreira
de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6506;
identificação de pessoa colectiva n.º 504494791; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931620

J. A. K. — JEAN ARTHUR KUNSLER, L.DA

Sede: Rua de Oneca Mendes, 185, 1.º, esquerdo,
freguesia de Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6472;
identificação de pessoa colectiva n.º 504430432; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314283

FILPATI — CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Talegre, freguesia de Moreira de Cónegos,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6326;
identificação de pessoa colectiva n.º 504379739; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931654

FLOCAGEM E ESTAMPARIA RIMA, L.DA

Sede: Rua da Aldeia Nova, 2/A, freguesia de Gandarela,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5251;
identificação de pessoa colectiva n.º 503699063; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931670

PONTES & PONTES, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 53, freguesia de Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5002;
identificação de pessoa colectiva n.º 503525170; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011261325

FRUTARIA DE ARMINDO TORRES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Bela, 20, freguesia de Moreira de Cónegos,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8199;
identificação de pessoa colectiva n.º 505920590; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005388807

P. G. — PISCINAS DE GUIMARÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Roque, 785, freguesia de Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8197;
identificação de pessoa colectiva n.º 504953044; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005394327

COSFREI 7 — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Sezil, 1100, freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7999;
identificação de pessoa colectiva n.º 505599122; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011319994

PICHELARIA CÉSAR TEIXEIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Castro Sabroso, 1101, freguesia de Sande
(São Lourenço), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7828;
identificação de pessoa colectiva n.º 505673223; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011306272

CONSTRUÇÕES — FORTE & MACHADO, L.DA

Sede: Rua do Passal, lote 5, freguesia de Longos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7522;
identificação de pessoa colectiva n.º 505642280; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314461

MENDES, FREITAS & FERNANDES, L.DA

Sede: lugar de Monte das Cruzes, lote 2, freguesia de Prazins
(Santa Eufémia) Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7521;
identificação de pessoa colectiva n.º 505520150; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314445

BRUSINEL — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 1, freguesia de Sande
(São Lourenço), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7436;
identificação de pessoa colectiva n.º 505530643; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011306299

FLORENTINO CARDOSO & C.A,  L .DA

Sede: Rua de João Paulo II, 6, freguesia de Tabuadelo,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6698;
identificação de pessoa colectiva n.º 504695428; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005394319

N. & A. GOMES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Alto, freguesia de Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6437;
identificação de pessoa colectiva n.º 504386107; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011298016

TRANSPORTES JOÃO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar da Ribeira, freguesia de Conde, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504215299; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931743

URBISOUTO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: lugar da Quinta de Talhós, freguesia de Souto
(São Salvador), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5968;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167235; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314330

NAVEGADORES — ENSINO DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de São João Batista, 965, rés-do-chão,
freguesia de Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5965;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167120; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314470

TALHO S. JOÃO BATISTA, L.DA

Sede: Urbanização Vila das Trofas, freguesia de Urgezes,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5735;
identificação de pessoa colectiva n.º 504017489; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005394548

LERDEIRA & MARTINS — CONFECÇÕES
DE VESTUÁRIO DE TRABALHO, L.DA

Sede: Rua da Pedreira, 3, 1.º, freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5565;
identificação de pessoa colectiva n.º 503921319; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011319978

BERNARDINO MACHADO, L.DA

Sede: lugar da Lagarteira, freguesia de Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4811;
identificação de pessoa colectiva n.º 502019182; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011292190

ADM — RESTAURANTE RÁPIDO, L.DA

Sede: Shopping — Quinta das Lameiras, loja 238,
freguesia de Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4738;
identificação de pessoa colectiva n.º 503351245; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2007786095

JOSÉ ALVES — TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Ancide, freguesia de Moreira de Cónegos,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4652;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300934; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2004535539

HORÁCIO E EVA, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, 1302, freguesia de Urgezes,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4173;
identificação de pessoa colectiva n.º 502246430; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005388815

CONFECÇÕES NELITA MARQUES & COMPANHIA, L.DA

Sede: lugar da Faísca, freguesia de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4095;
identificação de pessoa colectiva n.º 502880821; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Constância Maria Fernandes
de Araújo. 2011306264

URENTEL — INDÚSTRIAS TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar de Pardelhas, Parque Industrial de Gandarela,
freguesia de Guardizela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3562;
identificação de pessoa colectiva n.º 502466014; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006435019

ANA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO LUÍS & IRMÃ, L.DA

Sede: Mercado Municipal de Guimarães, loja 31,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3244;
identificação de pessoa colectiva n.º 502209895; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005394300

CAFÉ RIO — CASA DE FRANGOS, L.DA

Sede: lugar de Ponte, freguesia de Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3200;
identificação de pessoa colectiva n.º 502191007; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005394270

AMADEU & SAMPAIO — SOCIEDADE
DE ALIMENTOS, L.DA

Sede: lugar do Ribeiro, freguesia de Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3087;
identificação de pessoa colectiva n.º 502089911; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011298067

BIG CUT — CONFECÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar da Casca, freguesia de Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5943;
identificação de pessoa colectiva n.º 504145428; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de coptas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011298083

TI MAILLE, S. R. L., (PORTUGAL)

Sede: Avenida de D. João IV, bloco E-2, 1.º, direito,
freguesia de Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5014;
identificação de pessoa colectiva n.º 980115191; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931727

EUGÉNIO COSTA — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Boucinha, 834, freguesia de Gandarela,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9031;
identificação de pessoa colectiva n.º 506543439; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2008246531

AMÉRICO BAPTISTA & LEITE, L.DA

Sede: Rua de Moura Machado, 451, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9023;
identificação de pessoa colectiva n.º 506418642; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005388823

CONSTRUÇÕES IDEAIS DE PRAZINS, L.DA

Sede: Rua de São José, freguesia de Prazins Santo Tirso,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8314;
identificação de pessoa colectiva n.º 505590492; data da apresen-
tação: 29062005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 231 — 2 de Dezembro de 200525 738

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011319650

VERIRUI — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Boquinha, freguesia de Gandarela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8291;
identificação de pessoa colectiva n.º 505838370; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005389447

FERNANDO PINHEIRO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Visconde do Paço, 1204, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8203;
identificação de pessoa colectiva n.º 505591669; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2000263186

FERNANDO PINHEIRO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Visconde do Paço, 1204, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8203;
identificação de pessoa colectiva n.º 505591669; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epigrafe referente à prestação de contas
de 2003.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2000592805

JOSÉ LEONEL MENDES VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa da Rua Nova, 9, freguesia de Moreira
de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7935;
identificação de pessoa colectiva n.º 505742500; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011298148

ÚLTIMA COISA — RESTAURANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Comendador Joaquim Almeida Freitas,
freguesia de Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7819;
identificação de pessoa colectiva n.º 505718103; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011292077

ANA MARIA DA COSTA MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Marta, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7797;
identificação de pessoa colectiva n.º 505591650; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005388831

CONFECÇÕES ANDRÉ & SÍLVIA, L.DA

Sede: Rua de São Cristóvão, 1447, Abação, São Tomé,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7786;
identificação de pessoa colectiva n.º 505591626; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005388882

CONFECÇÕES M. EMÍLIA MARQUES — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São João, 386, freguesia de Selho
(São Cristóvão), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7395;
identificação de pessoa colectiva n.º 505536536; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006427474

2 FB — CHURRASCARIA, L.DA

Sede: Rua da Pontigela, Selho S. Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7276;
identificação de pessoa colectiva n.º 505448793; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006434527

SNISGA — REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

Sede: Alameda do Dr. Mariano Felgueiras, Guimarães Shopping,
loja 212, Creixornil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6599;
identificação de pessoa colectiva n.º 504780760; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006406507

FREITAS & ESTEVES — AUTO-REPARAÇÕES, L.DA

Sede: lugar do Lagartal (Caldas das Taipas),
freguesia de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6482;
identificação de pessoa colectiva n.º 504563114; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011319625

ETANOR/PENHA — PRODUÇÃO ALIMENTAR
E CONSULTORIA TÉCNICA, S. A.

Sede: Monte de Santa Catarina, Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6414;
identificação de pessoa colectiva n.º 504585134; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011309743

DOCEBRITO — PASTELARIA E PADARIA
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar do Soutinho, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6589;
identificação de pessoa colectiva n.º 504580345; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011326133

MARIA MANUELA MARQUES — COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre Silva Gonçalves, Edifício João Pires, 194,
freguesia de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9544;
identificação de pessoa colectiva n.º 506999459; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006636308

JUNIANA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Faísca, freguesia de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9495;
identificação de pessoa colectiva n.º 506772179; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011306280

FERRAGENS TAIPENSE, L.DA

Sede: Rua do Comandante Carvalho Crato, freguesia de
Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5905;
identificação de pessoa colectiva n.º 504130560; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006406965

JOSÉ AUGUSTO MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Escola, freguesia de Briteiros Santo Estêvão,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5946;
identificação de pessoa colectiva n.º 504148087; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Constância Maria Fernandes
de Araújo. 2011308860

GUIMARTINTA — COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: lugar de Águas Novas, Infantas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6002;
identificação de pessoa colectiva n.º 504212591; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011319234

JOÃO LIMA MARTINS — IMÓVEIS, S. A.

Sede: lugar de Sezil, freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9331;
identificação de pessoa colectiva n.º 506669955; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011319765

TRANSOUTO — TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Amaral, 3083, freguesia de
Souto S. Salvador, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8965;
identificação de pessoa colectiva n.º 506437841; data da apresen-
tação: 29062005.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011314429

FERNANDO SALGADO — TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre Firmino, 599, freguesia de Pencelo,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8956;
identificação de pessoa colectiva n.º 506476944; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2001931816

ALBERTSONS — RESTAURANTE, L.DA

Sede: Guimarães Shopping, loja 238, freguesia de Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8707;
identificação de pessoa colectiva n.º 506237974; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas
de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2007786087

CAFÉ ROSA MOTA, L.DA

Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, 125, freguesia
de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7061;
identificação de pessoa colectiva n.º 505177463; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011308917

BAPTISTA CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de S. José, 1.206, freguesia de Prazins
(Santo Tirso), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7319;
identificação de pessoa colectiva n.º 505475014; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006441582

FÁBRICA DE CALÇADO CRIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Trás Matos, 410, freguesia de Calvos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7468;
identificação de pessoa colectiva n.º 505598639; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2006423088

JOAQUIM CASTRO FREITAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cruzeiro, freguesia de Briteiros (Santo Estêvão),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7643;
identificação de pessoa colectiva n.º 505681692; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2011308925

RIBEIRO & CASTRO, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 141, 151, 161 e 171,
rés-do-chão, freguesia de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 500402337; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta res-
pectiva da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça da Silva Reis
Pacheco. 2005394262

VILA NOVA DE FAMALICÃO

CRISILVA TÊXTEIS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6882/030121; identificação de pessoa colectiva n.º 505554623;
averbamento n.º 1 à inscrição of. n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 20 e 21/050719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções da gerente Susana Cristina da Silva Guimarães.
Data: 14 de Julho de 2005.
Causa: renúncia.
Mais certifico que a sócia da sociedade acima referida deliberou e

procedeu à alteração parcial do contrato de sociedade, quanto ao ar-
tigo 4.º e quanto ao n.º 1 do artigo 5.º, os quais passam a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e
corresponde a uma única quota pertencente à sócia única Anabela da
Silva Guimarães.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração da sócia, e a sua representação, compete à própria sócia Ana-
bela da Silva Guimarães, desde já nomeada gerente.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007943417

BRAGANÇA
BRAGANÇA

O CUSTÓDIO — CONSTRUTOR CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 01627/
20040325; identificação de pessoa colectiva n.º 506847950; nú-
mero e data da apresentação: 04/20050803.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2007890011

N. A.  V. — SOCIEDADE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1624/
20040323; identificação de pessoa colectiva n.º 506912507; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890739

JOÃO BATISTA PIRES & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 00638/
19920117; identificação de pessoa colectiva n.º 502680210; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 20/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890674

LAVANDARIA MODERNA DE BRAGANÇA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1135/
980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504238515; data da
apresentação: 050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890640

NÉLSON MONTEIRO & GUIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1615/
040122; identificação de pessoa colectiva n.º 506765008; data da
apresentação: 050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890623

CAVE — ESTÚDIOS DE VÍDEO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 865/
950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503339024; data da
apresentação: 050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890631

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A.  V.  S. ,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 01011/
19970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503865443; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20050615.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890658

GARAGEM AUTOCANT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 00349/
19820117; identificação de pessoa colectiva n.º 501283080; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 27/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890704

IRMÃOS LADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 00457/
19870803; identificação de pessoa colectiva n.º 501876200; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890712

UNIVERSITÁRIO — RESTAURANTE E PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1546/
030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506328198; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890534

A CARQUEJA — TURISMO DA NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1305/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505368510; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890542

GÔNDOLA — RESTAURANTE E PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1233/
000503; identificação de pessoa colectiva n.º 507738607; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890356

NAP — NUNO ÁLVARES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1103/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504131338; data da
apresentação: 20050629.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890348

OOKAMI — COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1757/
20050811; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050811.

Certifico que entre Ivo José de Beça Alves, solteiro, maior, e Rui
Alexandre Nunes dos Santos, solteiro, maior, foi constituída uma socie-
dade por quotas, que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma OOKAMI — Comércio de Peças
para Veículos Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Almiran-
te Reis, 31, rés-do-chão, direito, freguesia da Sé, concelho de Bragan-
ça.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de peças acessó-
rios para veículos automóveis. Importação de peças e acessórios para
veículos automóveis.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de cinco mil euros, cada uma delas pertencentes a cada um dos
sócios, Ivo José de Beça Alves e Rui Alexandre Nunes dos Santos.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Ivo José Beça
Alves e Rui Alexandre Nunes dos Santos.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 — A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

4 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende do. consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço e a condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direi-
to de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão, pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na cláu-

sula 6.ª;

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,
apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-
cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.

2 — A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea
d) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria
Moreira de Sousa. 2007890682

ESPAÇO MODULAR DE BRAGANÇA — MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1602/
031114; identificação de pessoa colectiva n.º 506436896; data da
apresentação: 20050713.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890569

J. GOMES & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1060/
971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504007939; data da
apresentação: 20050713.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890550

TELMO EDUARDO LOPES & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 166/
730424; identificação de pessoa colectiva n.º 500282161; data da
apresentação: 050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890496

JOCAPRETO — REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 00565/
19900823; identificação de pessoa colectiva n.º 502404264; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050810.

Certifico que a sociedade em epígrafe se encontra dissolvida e en-
cerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 23 de
Maio de 2005.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria
Moreira de Sousa. 2007890488

SERRAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS — ANTÓNIO
LEITÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 965/
960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503688991; data da
apresentação: 050629.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890321

FERREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1216/
000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504850750; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890577

ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 624/
911017; identificação de pessoa colectiva n.º 502631236; data da
apresentação: 050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890690

ISLA IMOBILIÁRIA II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1459/
020717; identificação de pessoa colectiva n.º 505975343; data da
apresentação: 050628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2007890585

LOPES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 154/
720704; identificação de pessoa colectiva n.º 500374791; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890593

EZEQUIEL PALAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 943/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503615137; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890607

PAULO CALDEIREIRO — VESTUÁRIO PROFISSIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1514/
030110; identificação de pessoa colectiva n.º 506429830; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2007890615

MIRANDA DO DOURO

RESIDENCIAL A MORGADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00113/940617; identificação de pessoa colectiva n.º 503211923;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814102

BELMIRO & PRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00017/621002; identificação de pessoa colectiva n.º 500463883;
data da apresentação: 050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814307

ANJUSTICONSTROI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00176/020107; identificação de pessoa colectiva n.º 505702410;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814080

GARAGEM PIRES PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00186/020502; identificação de pessoa colectiva n.º 505939436;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814072

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
MECÂNICAS DE PALAÇOULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00080/900409; identificação de pessoa colectiva n.º 502325801;
data da apresentação: 050623.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799863

NOR — IMPERIAL, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00209/030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506561380;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799871

CARLOS SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00140/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504093908;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799880

JRC — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00160/000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504975030;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799898

ARTEFACTOS DE CIMENTO GAMBÔA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00120/950817; identificação de pessoa colectiva n.º 503469297;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799901

MXV — COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00190/020708; identificação de pessoa colectiva n.º 506234380;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799910

LUÍS & LÚCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00142/980415; identificação de pessoa colectiva n.º 504118463;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799928

GABINETE CONTABILIDADE CARLOS HÉLDER
MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00165/010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505326043;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799936

GABCARMARTINS — GABINETE DE CONTABILIDADE
CARLOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00206/030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506506096;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799944

AGRICURRALO — PRODUÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00200/021014; identificação de pessoa colectiva n.º 506025560;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814064

FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00181/020228; identificação de pessoa colectiva n.º 505931974;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814056
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PERA & RODRIGUES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00125/960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503583588;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814048

CURRALO & CURRALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00188/020618; identificação de pessoa colectiva n.º 505887371;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814030

IRMÃOS DELGADO — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00170/010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505329530;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814021

MARTINS & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00110/940302; identificação de pessoa colectiva n.º 503145661;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799979

MOBILIÁRIO IRMÃOS FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00191/020717; identificação de pessoa colectiva n.º 506221350;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799952

CENTRO DE TURISMO AMBIENTAL
LUSO-ESPANHOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00196/020917; identificação de pessoa colectiva n.º 506236943;
data da apresentação: 050624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007799960

E. G. L — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula
n.º 00182/020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505941791;
data da apresentação: 050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 2007814099

MIRANDELA

ROMAFE (TRÁS OS MONTES) ROLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 608/
980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504224085.

Certifico que relativamente à sociedade acima referenciada foram
depositados na respectiva pasta de documentos referente à prestação
de contas do exercício do ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — Elza Maria F. L. Rodrigues.
2007936720

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ANTÓNIO JOSÉ NABAIS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1915/20000412; identificação de pessoa colectiva n.º 504852302;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 14 e 18/20050811.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente António José Nabais Fernan-
des, por cessão, de 27 de Julho de 2005.

2.ºAlteração parcial do pacto, alteração: artigos: 1.º, n.º 1, 3.º e
5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António José Nabais Fernan-
des, L.da, e tem a sua sede na Estrada de São Domingos, 56, 1.º, es-
querdo, freguesia de Alcains, concelho de Castelo Branco.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos da
escrituração social, é de cinco mil euros, dividido em quatro quotas,
sendo três do valor nominal de mil e quinhentos euros, cada, perten-
centes cada uma delas a cada um dos sócios Júlio Afonso Roque Fer-
nandes, José Duarte Marques Fernandes e Tiago Miguel Marques Fer-
nandes e uma do valor nominal de quinhentos euros, pertencente à
sócia Antónia Maria Roque Marques Fernandes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta a quem aí for nomeado,
ficando desde já nomeada gerente a sócia Antónia Maria Roque Mar-
ques Fernandes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.
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Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade o tex-
to do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010834321

TRANSPORTES JOSÉ CAMPOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1867/991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504669362;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 07/20050809.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de cessação de funções de José Carlos Roque
Simão, em 8 de Julho de 2005, por renúncia.

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010834305

MERCADO DA POUPANÇA — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2659/20050809; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/20050809.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Luís António Farinha Ribeiro, sol-
teiro, e José Armando Lourenço Marçal, casado na comunhão de ad-
quiridos com Maria Helena Nunes Ribeiro Marçal, foi constituída a
sociedade em epígrafe, 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 Mercado da Poupança —
Supermercados, L.da, e tem sede na Estrada de São Domingos, 56,
freguesia de Alcains, concelho de Castelo Branco.

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 representação
social.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho em supermerca-
dos; comércio de frutas e hortaliças; talho; comércio de pão e paste-
laria; comércio de bebidas, comércio de artigos de decoração, electro-
domésticos e vestuário; café e snack bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e está dividido em duas quotas, cada uma no valor nominal de
cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís António
Farinha Ribeiro e José Armando Lourenço Marçal.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao décuplo do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral
que delibere o reembolso.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

1 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente
Luís António Farinha Ribeiro.

2 — Fica proibido a qualquer sócio envolver a sociedade em quais-
quer actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como fianças,
abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes o que, a
acontecer, será da responsabilidade única e pessoal do interveniente
que ainda ficará obrigado a indemnizar a sociedade por qualquer pre-
juízo que, com isso, lhe cause.

5.º

São livremente permitidas as divisões e cessões de quotas entre os
sócios, carecendo de autorização escrita da sociedade noutros casos,
reservando-se para a sociedade, em primeiro lugar, e para qualquer
sócio não cedente, em segundo lugar, o direito de preferência em
qualquer cessão de quotas a estranhos à sociedade.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

c) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos nos interesses
sociais;

d) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no artigo 5.º

7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

8.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.

Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos, antes de registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010834291

NISASOL — CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA SOLAR
E AQUECIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente usava a firma NISASOL — CLIMATIZAÇÃO,
ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2648/20050708; identificação de pessoa colectiva n.º 506194248;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 02/20050808.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto.

Alteração: remodelação total do articulado, cujo teor é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma NISASOL — Climatização, Energia Solar
e Aquecimentos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Maria
Martins, lote 17, 5.º, direito, freguesia e concelho de Castelo Branco.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e instalação de
equipamentos solares, aquecimento central, ar condicionado, canali-
zações e acessórios.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros e corresponde a uma quota do mesmo valor nominal perten-
cente ao sócio único, Luís Carlos Vaz Vicente.

4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, cabe ao sócio único Luís Carlos Vaz Vicente, desde já desig-
nado gerente.

2 — Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
do gerente.
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5.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos casos previstos na lei e
ainda nos seguintes casos:

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

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais.

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010834275

SISTEMA DE AQUECIMENTO INTEGRAL
ECOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1807/990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504688944;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/20050804.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovadas as contas em 30 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Neves
Alves Maia Luís. 2010834267

SCS-ARQ — SÉRGIO CASTANHAS SIMÕES,
ARQUITECTO E CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2657/20050802; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20050802.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, entre Sérgio Manuel Castanhas Simões e
Teresa Maria Martinho Baltazar, casados entre si na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SCS-ARQ — Sérgio Castanhas Si-
mões, Arquitecto e Consultores Associados, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Santo António, 60,
freguesia de Alcains, concelho de Castelo Branco.

3 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de arqui-
tectura, construção civil, fiscalização de obras, consultoria, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de quatro mil e novecentos euros perten-
cente ao sócio Sérgio Manuel Castanhas Simões, e uma de cem euros
pertencente à sócia Teresa Maria Martinho Baltazar.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio Sérgio Manuel Castanhas Simões.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis e imóveis, designadamente equipamentos e veículos au-
tomóveis, incluindo por contratos leasing, renting e ALD, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010834259

FUNDÃO

COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019571

COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019563

COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019555
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COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019547

COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019539

COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019580

VASCOM — CABOS E TERMÓMETROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 654/
960520; identificação de pessoa colectiva n.º 503647314.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019512

PADEZ CAETANO — TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 987;
identificação de pessoa colectiva n.º 505711885.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2007084082

COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2009019520

OLEIROS

NEVES E FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 92/
281096; identificação de pessoa colectiva n.º 503763420; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 03/20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração dos artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é doze mil
quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de sete mil
quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos do só-
cio José Alves Neves e uma outra de valor nominal de quatro mil
novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos da sócia
Maria Antunes Freire Neves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado pelos sócios, fica a cargo de dois gerentes a nomear em assem-
bleia geral, sendo ambos os actuais, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar e representar a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente, o qual, poderá
nomeadamente:

a) Comprar, vender ou permutar veículos automóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Assinar contratos de leasing ou outros semelhantes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747900

AUTO PNEUS DO PINHAL INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 168/
050804; identificação de pessoa colectiva n.º P 507374576; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050804.

Certifico que entre Aniceto Caldeira Rijo e mulher Clara do Céu
Salgueiro Rodrigues Rijo, residentes em Senhora das Candeias, Olei-
ros, foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe, que
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a denominação de Auto Pneus do Pinhal
Interior, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Zona Industrial de Alverca, lote 7,
freguesia e concelho de Oleiros, mas poderá ser transferida, por sim-
ples deliberação da Gerência, para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

2 — Mediante deliberação da Gerência a Sociedade poderá instalar
sucursais delegações, agências ou qualquer outra forma de representa-
ção social.

ARTIGO 3.º

O objecto da Sociedade é o comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de vinte mil euros, integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas
quotas de dez mil euros cada, pertencendo uma a cada sócio.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios;
3 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é

necessário a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

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

obrigações sociais.
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários.
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomada por maioria em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global ao décuplo do capital social.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixados em assembleia geral.

Disposição transitória

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade assume, desde, já a obrigação de pagar todas as
despesas da sua constituição.

2 — Para fazer face às despesas com a sua constituição, aquisição
do mobiliário e equipamento e outros investimentos necessários à
instalação da sociedade, nos termos previstos na alínea b) do artigo
202.º do Código das Sociedades Comerciais, e sem prejuízo do dispos-
to no presente contrato social, ficam desde já autorizados os dois
gerentes designados a proceder ao levantamento total da importância
depositada, a título de capital social, em conta aberta em nome da
Sociedade na Caixa Geral de Depósitos, Agência nesta vila de Oleiros.

Está conforme.

4 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001748000

VILA DE REI

PASTELARIA DOCE REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 00122/011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505838478;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 5.º, ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia-geral, fica afecta a um ou
mais gerentes, designados em assembleia-geral, ficando desde já desig-
nado gerente o sócio José António Domingos Pereira.

2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é sempre necessária a assinatura do gerente José António Domingos
Pereira.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006770390

PICONSTRA — CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 00145/040127; identificação de pessoa colectiva n.º 506807592;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: of. 02 e 03/050819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 — Cessação de funções de gerente Nelson Manuel Sarmento São
Miguel, a partir de 13 de Agosto de 2005, por renúncia.

2 — Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 3.º, n.º 1,
e 5.º, n.os 1 e 2, ficando com a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social integralmente realizado é de cinquenta mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor nomi-
nal de vinte e cinco mil euros, pertencentes uma a cada uma das só-
cias Carla Sofia Duque Sarmento e Lúcia Cristina Nunes Mendes.

2 — (Inalterado.)
5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um
ou mais gerentes, ficando desde já designada gerente a não sócia, Maria
de Fátima Nunes Mendes Tavares.

2 — A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
3 — (Inalterado.)

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006770403

COIMBRA
CANTANHEDE

CARLOS & MURTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1319/
20010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505711320; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 54/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279743

JPF E AMC — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1161/
20000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504975633; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 55/20050621.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279972

CONSTRUÇÕES PORTUNHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1352/
20011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505826836; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 56/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279751

ANTÓNIO FERNANDES MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1641/
20040908; identificação de pessoa colectiva n.º 506871410; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 57/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279760

TRANSPORTES DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1070/
19990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504414607; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 58/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279778

JF OLIVEIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1301/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505462036; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 59/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279794

ILÍDIO JESUS LUCAS, TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1196/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505154250; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 60/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279786

SIDNEYSSA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1437/
20020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506166317; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 45/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279689

LÍRIO MANUEL DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1640/
20040907; identificação de pessoa colectiva n.º 507091280; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 46/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279697

JORJÓIA — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1658/
20041108; identificação de pessoa colectiva n.º 507142640; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 47/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279700

O CANTARINHO — CAFÉ, RESTAURANTE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 993/
19980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504196626; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 48/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279816

SARGAÇO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1361/
20011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505908590; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 49/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279662

ARMÉNIO FRANCISCO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1601/
20040318; identificação de pessoa colectiva n.º 506918165; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 51/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279719

CAMIVESTRE — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1537/
20030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506577856; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 44/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279921
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MULTIPLANTA — SOCIEDADE DE FOMENTO
HORTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 300/
19800326; identificação de pessoa colectiva n.º 500974403; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 33/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279565

CARLOS MOREIRA — REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1246/
20010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505342634; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 34/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279573

VITÓRIA SÁ & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 329/
19810128; identificação de pessoa colectiva n.º 501244808; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 35/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279581

M. F. COSTA — SISTEMAS ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 825/
19960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503637149; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 36/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279590

CISNE AZUL — CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 653/
19930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502920335; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 37/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279603

CARLOS MOREIRA — REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1246/
20010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505342634; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 38/20050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009251407

JOMARJÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 717/
19940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503194590; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 39/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279611

MARQUES, PESTANA & CORTESÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1018/
19981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504278720; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 40/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279646

JOAQUIM MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 590/
19910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502622407; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 41/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279654

DUARTE PAIVA DO NASCIMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1291/
20010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505663899; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 42/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279670

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & SACARRÃO
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 890/
19970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503893625; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 43/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279980

CAMPITOCHA — ARTIGOS DE CAMPISMO
E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1092/
19990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504586467; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 52/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279727
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QUALIGESSO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1298/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505557258; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 53/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009279735

FIGUEIRA DA FOZ

FOZQUIOSQUES — PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03175/20040902; identificação de pessoa colectiva n.º 507090071;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: 03 e 04/20050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Of. da apresentação n.º 03/20050721.
Cessação de funções do gerente Jorge Miguel Carvalho do Vale,

por renúncia.
Data: 5 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 04/20050721.
Mudança de sede para Quiosque Jardim, Passeio de Infante

D. Henrique, sem número, São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz.

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053632

SOCIEDADE DE PESCA PEDRO & RENATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02749/20011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505923050;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/20050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 05/20050721.
Aumento de capital de € 100 000 para € 125 000 em dinheiro,

subscrito pelos sócios, Pedro Adérito Marques Coelho da Silva e Re-
nato José da Conceição Margarida, na proporção das quotas que já
possuem.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053659

MAR INDI, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES
E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03124/20040429; identificação de pessoa colectiva n.º 506879348;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/20050630.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 37/20050630.
Depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se

refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053756

SOCIEDADE DE PESCA PEDRO & RENATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02749/20011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505923050;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/20050628.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 57/20050628.
Depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se

refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053640

FRAZÃO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03081/20040115; identificação de pessoa colectiva n.º 506821692;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 43/20050701.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 43/20050701.
Depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se

refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial respeitantes à
prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053713

SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00122/19480728; identificação de pessoa colectiva n.º 500266263;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 71/20050629.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas da socie-
dade em epígrafe respeitante ao ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2007066815

PEREIRA & VENÂNCIO — DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03160/20040727; identificação de pessoa colectiva n.º 507010736;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 124/20050629.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas da socie-
dade em epígrafe respeitante ao ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2007066866

SILVAS, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00615/19791030; identificação de pessoa colectiva n.º 500915296;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de recondução dos membros do conselho de administração e
do conselho fiscal.

Conselho de administração:
Augusto José Silva Santos.
Estado civil: casado.
Residência/sede: Rua da Azenha, 7, Casal do Grelo, Alhadas, Fi-

gueira da Foz.
Antero Manuel de Almeida Costa Urbano.
Estado civil: solteiro, maior.
Residência/sede: Rua do 1.º de Maio, 58-E, 2.º, B, Chã, Tavarede,

Figueira da Foz.
José Domingos Pego Lourenço.
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Estado civil: casado.
Residência/sede: Rua da Praia, 9, Quiaios, Figueira da Foz.
Conselho fiscal:
Manuel Jorge Lopes Quadros.
Cargo: presidente.
Estado civil: casado.
Residência/sede: Rua do Ateneu, 2, Alhadas, Figueira da Foz.
Leonel Mesquita da Encarnação.
Cargo: vogal.
Estado civil: casado.
Residência/sede: Rua de Moçambique, 15, 2.º, Figueira da Foz.
Pinto Castanheira & P. Martinho, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, L.da, representada por António Pinto Castanheira, casado,
revisor oficial de contas.

Cargo: vogal.
Residência/sede: Edifício Coimbra, sala 503, Rua de João Machado,

100, e Urbanização dos Banhos Secos, lote 13, Santa Clara, Coimbra.
Suplente do conselho fiscal:
Manuel Alberto Martins.
Cargo: vogal.
Estado civil: casado.
Residência/sede: Rua do Padre Estêvão Cabral, Edifício Fernão de

Magalhães, 207, Coimbra.
Prazo de duração dos mandatos: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 21 de Janeiro de 2005.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037491

IMOFOZ — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02608/20010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505344190;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 24/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037467

FOZCOM — PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO
MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00648/19800602; identificação de pessoa colectiva n.º 500955450;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 15/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037475

FOZPATRIMÓNIO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02938/20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506323153;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 13/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037459

IMOFOZ — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02608/20010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505344190;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 11/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação do conselho de administração e do fiscal único.

Conselho de administração:
Américo Ferreira de Amorim, casado.
Cargo: presidente.
Residência/sede: Rua da Rainha D. Estefânia, 163, Porto.
Rui Miguel Duarte Alegre, casado.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Avenida do Faial, 4, bloco A, 1.º, esquerdo, Estoril.
João Manuel Torres Leal Barreto, casado.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Rua de Miguel Torga, 302, 8.º, direito, Coimbra.
Fiscal único:
Price Waterhouse Coopers & Associados — Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, L.da
Residência/sede: Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º,

freguesia de Arroios, Lisboa.
Suplente do fiscal único:
Hermínio António Paulos Afonso, casado.
Residência/sede: Rua de 9 de Julho, 40-A, 8.º, hab. 7, Porto.
Prazo de duração do mandato: um ano.
Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037394

FOZPATRIMÓNIO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02938/20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506323153;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 08/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação do conselho de administração e do fiscal único.

Conselho de administração:
Rui Miguel Duarte Alegre, casado.
Cargo: presidente.
Residência/sede: Avenida do Faial, 4, bloco A, 1.º, esquerdo, Estoril.
João Manuel Torres Leal Barreto, casado.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Rua de Miguel Torga, 302, 8.º, direito, Coimbra.
Fernando Manuel Bagorro de Matos, casado.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Rua de Cândido dos Reis, 58, 2.º, A, Figueira da Foz.
Henrique Manuel Pina Tomaz Veiga, casado.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Praceta das Faias, 12, Guia, Cascais.
João Nuno Marques de Carvalho Mendes, casado.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Avenida de João Crisóstomo, 38, 8.º, C, Lisboa.
Fiscal único:
Price Waterhouse Coopers & Associados — Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, L.da
Residência/sede: Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º,

freguesia de Arroios, Lisboa.
Suplente do fiscal único:
Hermínio António Paulos Afonso, casado.
Residência/sede: Rua de António Bessa Leite, 1516-B, 4.º, esquer-

do, Porto.
Prazo de duração do mandato: ano de 2005.
Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037408

FOZCOM — PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO
MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00648/19800602; identificação de pessoa colectiva
n.º 500955450; inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 06/
20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação do conselho de administração e do fiscal único.

Administrador único:
IMOFOZ — Investimentos Imobiliários, S. A., representada por

Fernando Manuel Bagorro de Matos, divorciado.
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Residência/sede: Rua do Dr. Calado, 1, e Rua de Cândido dos Reis,
58, 2.º, A, respectivamente Figueira da Foz.

Fiscal único:
Pricewaterhouse Coopers & Associados, Sociedade de Revisores de

Contas, L.da

Residência/sede: Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º,
freguesia de Arroios, Lisboa.

Suplente do fiscal único: Hermínio António Paulos Afonso, casa-
do.

Residência/sede: Rua de 9 de Julho, 40-A, 8.º, hab. 7, Porto.
Prazo de duração do mandato: um ano.
Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037386

SILVAS, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00615/19791030; identificação de pessoa colectiva n.º 500915296;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 59/20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037505

ROYAL CASTEL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03037/20030924; identificação de pessoa colectiva n.º 506712907;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 38/20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037548

SOCORTEL — SOCIEDADE DE CORTE DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02896/20021001; identificação de pessoa colectiva n.º 505936569;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 82/20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação do conselho de administração e do fiscal único.

Conselho de administração:
Manuel Maria Pimenta Gil Mata.
Cargo: presidente.
Residência/sede: Rua do Professor Mário Albuquerque, 1, 10.º, B,

Lisboa.
Alberto Carlos Gonçalves Vale Rego.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Urbanização Miraventos, CCI 4337, lote 1, Pal-

mela.
Carlos Alberto Amaral Vieira.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Travessa da Rua do Dr. Calado, 6, 2.º, esquerdo e

frente, Figueira da Foz.
Fiscal único:
Pricewaterhouse Coopers & Associados — Sociedade de Revisores

de Contas, L.da

Residência/sede: Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa.
Suplente do fiscal único:
José Manuel Henriques Bernardo, casado, revisor oficial de contas

n.º 903
Residência/sede: Quinta do Património, lote 27, 12.º, B, Sacavém.
Prazo de duração do mandato: triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 27 de Maio de 2005.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2006885480

ZÉ-GAZ — SOCIEDADE COMERCIAL
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01932/19960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503613720;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 17/20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037599

TERMINAL WEB — EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02335/19990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504510991;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 01/20050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007052857

FOZFOGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03287/20050804; identificação de pessoa colectiva P 506635660;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050804.

Certifico que Paulo Jorge da Silva Teixeira Machado, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, que ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FOZFOGO, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Lavadouro, 22, freguesia de Brenha, concelho da
Figueira da Foz.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de equipamen-
tos de combate a incêndios, importação e comércio de veículos auto-
móveis, peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Paulo Jorge da Silva Teixeira Machado.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a cem vezes o capital social, podendo ainda
fazer suprimentos à sociedade, quando esta deles carecer, nas condi-
ções de retribuição e reembolso, que por ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Paulo Jorge da Silva Teixeira
Machado, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.
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ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053748

RESTAURANTE AS SALINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01712/19940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503167436;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050720.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2007066890

REMICLEAN — LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3286/20050715; identificação de pessoa colectiva n.º 507395182;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050715.

Certifico que entre Renato André Gomes Pinto e esposa, Milene
Isabel Romão de Oliveira, casados na comunhão de adquiridos, resi-
dentes na Estrada Nacional n.º 109, 390, Bom Sucesso, Figueira da
Foz, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma REMICLEAN — Limpezas, L.da,
e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 109, 390, freguesia de Bom
Sucesso, concelho da Figueira da Foz.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de limpe-
za doméstica e industrial e comércio de material e equipamento rela-
cionado com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Renato André Gomes Pinto e Milene Isabel Ro-
mão de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio Renato André Gomes Pinto.

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

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
Machado de Figueiredo. 2007066823

ABRICONTA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02257/19990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504360361;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: of. 1 da 02 e 03/20050725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Of. 1 da apresentação n.º 02/20050725.
Cessação de funções do gerente Luís Maria Cepa, por renúncia.
Data: 25 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 03/20050725.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e proémio do arti-

go 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de mil setecentos e cinquenta euros e uma de setecen-
tos e cinquenta euros estas duas pertencentes sócio Luís Miguel Gon-
çalves Pereira Gabriel; e uma de dois mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Fernando Elísio Pedrosa Cravo.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a ser
nomeados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Luís Miguel Gonçalves Pereira Gabriel.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053683

SOCAPCAR — SOCIEDADE DE DIAGNÓSTICO,
REPARAÇÃO E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03291/20050802; identificação de pessoa colectiva P 507374754;
inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 01/20050802.

Certifico que entre António Augusto Cristina Capela, divorciado,
Rodolfo Manuel dos Santos Capela, solteiro, maior, Fausto Manuel
dos Santos Capela, solteiro, maior, e Margarida Maria dos Santos Ca-
pela, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que fi-
cou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOCAPCAR — Sociedade de Diag-
nóstico, Reparação e Comércio Automóvel, L.da, e tem a sua sede na
Estrada de Mira, sem número de polícia, armazém C, freguesia de
Tavarede, concelho da Figueira da Foz.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, manutenção, reparação e assistência técnica de veículos auto-
móveis, motociclos, peças e acessórios, combustíveis e lubrificantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nomi-
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nais e titulares seguintes: uma de seis mil e seiscentos euros perten-
cente ao sócio António Augusto Cristina Capela; e três iguais de mil
e oitocentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ro-
dolfo Manuel dos Santos Capela, Fausto Manuel dos Santos Capela e
Margarida Maria dos Santos Capela.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência dá sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio António Augus-
to Cristina Capela.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de uni gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053780

CENFORFF — CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DA FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03290/20050727; identificação de pessoa colectiva P 507286782;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050727.

Certifico que entre o município da Figueira da Foz, SOENPROL —
Sociedade de Ensino Profissional, L.da, e Associação Comercial e In-
dustrial da Figueira da Foz foi constituída a sociedade em epígrafe que
ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CENFORFF — Centro de Forma-
ção Profissional da Figueira da Foz, L.da

2 — À sociedade tem a sua sede no Edifício dos Paços do Municí-
pio, Avenida de Saraiva de Carvalho, freguesia de São Julião da Fi-
gueira da Foz, concelho e cidade da Figueira da Foz.

3 — A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para qualquer
outro local que julgue conveniente, por uma ou mais vezes dentro do
mesmo concelho.

4 — É ainda da competência da gerência a criação de delegações e
outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o ensino técnico-profissional e a
formação profissional, sua exploração e desenvolvimento.

ARTIGO 3.º

1 — A exploração e desenvolvimento será dentro da sua vocação
e conforme os condicionalismos legais do projecto do Centro de
Formação Profissional da Figueira da Foz.

2 — Para o desenvolvimento do seu objecto social:
a) Promoverá a formação e qualificação das pessoas, desenvolven-

do uma cultura de educação e formação ao longo da vida, fomentan-
do a capacidade de aprender, a inovação e o espírito de iniciativa;

b) Adequará a oferta formativa às efectivas necessidades do tecido
social e da procura, articulando a sua actividade e colaborando com a
Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz na satisfação
das necessidades de acção formativa, enquanto representante dos agen-
tes económicos da sua área de intervenção social.

3 — A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto
igual ou diferente do seu e ainda em agrupamentos complementares
das empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de mil euros pertencente ao sócio municí-
pio da Figueira da foz; uma de três mil e setecentos euros pertencente
ao sócio SOENPROL — Sociedade de Ensino Profissional, L.da; e uma
de trezentos euros pertencente à sócia Associação Comercial e Indus-
trial da Figueira da Foz.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares no caso de as quotas serem judicialmente apre-
endidas ou penhoradas no âmbito de processos de execução ou falên-
cia.

2 — A contrapartida da amortização será o valor de liquidação da
quota, nos termos do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerci-
ais e será paga nos termos do mesmo artigo.

3 — As quotas amortizadas ficarão a figurar no balanço como quo-
tas amortizadas, podendo os sócios, posteriormente, deliberar a cria-
ção, em substituição da quota amortizada, de uma ou várias novas
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a ter-
ceiros.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será constituída por cinco elementos.
2 — A sociedade obriga-se pela intervenção de dois gerentes.
3 — Cada uma das sócias Câmara Municipal da Figueira da Foz e

Associação Comercial da Figueira da Foz terão direito a designar um
gerente.

4 — A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A actividade da sociedade rege-se por regulamento interno que
disporá, entre outras matérias, da forma de funcionamento e cedên-
cia ou arrendamento parcial das instalações do Centro de Formação
Profissional.

2 — O plano anual de actividades formativas e o regulamento in-
terno, bem como outros regimentos ou estatutos impostos por con-
dicionalismo, legais, têm de ser aprovados em assembleia por maioria
de setenta e cinco por cento do capital social.

ARTIGO 8.º

As reuniões da assembleia geral são convocadas por qualquer dos
gerentes, mediante, carta registada expedida com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral da sociedade pode deliberar que os sócios façam
prestações suplementares, proporcionais às suas quotas, por uma, ou
mais vezes, até ao montante global de 30 % do seu capital.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 11.º

Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou entre estes e a
sociedade relacionados com a actividade societária ou com a execu-
ção e interpretação do presente contrato fica estipulado o foro da
comarca da Figueira da Foz.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053705

VAISCASA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03289/20050726; identificação de pessoa colectiva P 507367189;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050726.
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Certifico que entre Jorge Manuel Pinto Sousa e mulher Ana Cris-
tina Rodrigues Gomes Sousa, casados no regime da comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que ficou a reger-se
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VAISCASA — Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Casal das Pombas, 28, freguesia de Buar-
cos, concelho da Figueira da Foz.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, ven-
da e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de quatro mil euros, pertencente ao sócio
Jorge Manuel Pinto Sousa; e uma de mil euros, pertencente à sócia
Ana Cristina Rodrigues Gomes Sousa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Jorge Manuel
Pinto Sousa.

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

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou :em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será ó valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cem o capital social, desde que deliberado

por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de res-
tituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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.

Conferida está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053691

SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00122/19480728; identificação de pessoa colectiva n.º 500266263;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 30/20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação do conselho de administração e do fiscal unico,
para o triénio de 2005-2007.

Conselho de administração:
Américo Ferreira de Amorim.
Cargo: presidente; estado civil: casado.
Residência/sede: Rua da Rainha D. Estefânia, 163, Porto.
Rui Miguel Duarte Alegre.
Cargo: vice-presidente; estado civil: casado.
Residência/sede: Avenida do Faial, 4, bloco A, 1.º, esquerdo, Estoril.
Amorim Turismo, SGPS, S. A., representada por Cristina Rios

Amorim Batista, casada.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos e Rua de Meladas,

380, Mozelos, respectivamente.
Santa Maria da Feira.
António Rios de Amorim.
Cargo: vogal; estado civil: casado.
Residência/sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos Santa Maria da Feira.
Fernando Manuel Bagorro de Matos.
Cargo: vogal; estado civil: casado.
Residência/sede: Rua de Cândido dos Reis, 58, 2.º, A, Figueira da Foz.
Henrique Manuel Pina Tomaz Veiga.
Cargo: vogal; estado civil: casado.
Residência/sede: Praceta das Faias, 12, Guia Cascais.
João Manuel Torres Leal Barreto.
Cargo: vogal; estado civil: casado.
Residência/sede: Rua de Miguel Torga, 302, 8.º, direito, Coimbra.
Fiscal único:
PriceWaterhouse Coopers & Associados — Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, L.da
Residência/sede: Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º,

Arroios, Lisboa.
Suplente(s) do fiscal único: Hermínio António Paulos Afonso.
Residência/sede: Rua de António Bessa Leite, 1516-B, 4.º, esquer-

do, Porto.
Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037351

TRANSPORTE PAÇO — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02364/19990827; identificação de pessoa colectiva n.º 504769510;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 01/20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 16 de Maio de 2005.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076462

AUGUSTO DO NASCIMENTO LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00443/19770405; identificação de pessoa colectiva n.º 500633401;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 102/20050628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007037360

ALCINA FERREIRA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02582/20010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505243822;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e
data das apresentações: 02 e 03/20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectu-
ados os registos, de cessação de funções do gerente, Bruno da Costa
Maia, por renúncia em 20 de Junho de 2005 e de designação do
gerente, Rui Correia Martins, divorciado, residente na Rua do Bato-
réu, 7, 1.º, Buarcos, Figueira da Foz, por deliberação de 20 de Junho
de 2005.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2007076454

RUBEN & CARDOSO — HOTELARIA RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03288/20050722; identificação de pessoa colectiva P 507381440;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050722.

Certifico que entre Ruben Emanuel Fernandes Mateus e José Ma-
nuel Ribeiro Cardoso, ambos solteiros, maiores, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ruben & Cardoso — Hotelaria
Restauração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta Acácio Antunes,
1-E, freguesia de São Julião, concelho da Figueira da Foz.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de serviços de restau-
ração e alojamento.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
valores nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Ruben Emanuel Fernandes Mateus e José
Manuel Ribeiro Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado cm assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante correspondente ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas disponíveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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.

Conferida está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007053667

MONTEMOR-O-VELHO

GONÇALVES MENDES & MENDES, L.DA

Sede: Vila Franca, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 324/130197; identificação de pessoa colectiva n.º 503801690.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, res-
peitante ao exercício económico do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Emília Maria Paiva
da Costa Pessoa. 2006960377

CALCIMOR — COMÉRCIO DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Enchida, 5, Verride, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 482/280601, identificação de pessoa colectiva n.º 505616157.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, res-
peitante ao exercício económico do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Emília Maria Paiva
da Costa Pessoa. 2006961659

NUNO & IRMÃO, L.DA

Sede: Catarruchos, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 130/270387.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, res-
peitante ao exercício económico do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Emília Maria Paiva
da Costa Pessoa. 2006960342

JANELAS DA GANDARA — CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Rua de Manuel Sotto Mayor, sem número, Arazede,
Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 470/010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505318695.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, res-
peitante ao exercício económico do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Emília Maria Paiva
da Costa Pessoa. 2006960350

SOURE

MATERFREITAS — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 323/
940412; identificação de pessoa colectiva n.º 503184292; data do
depósito: 050719.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Rodrigues Silva. 2004334800

ÉVORA
ALANDROAL

CAFÉ RESTAURANTE CENTRAL, ALANDROALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00058/
140192; identificação de pessoa colectiva n.º 502812311; data do
depósito: 04072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046997

AGRO-PECUÁRIA VALE PARAÍSO SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 43;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007047071

O LEÃO BRANCO — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00120/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504495577; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046938

CONSTRUÇÕES VITORINO RAMALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00169/
020827; identificação de pessoa colectiva n.º 506207560; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007047055

JOSÉ & EMÍLIO L. BARAHONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00070/
150693; identificação de pessoa colectiva n.º 503137685; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007047063

LANDAL — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00104/
160298; identificação de pessoa colectiva n.º 504139126; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046873

ALANDROQUEIJO — QUEIJARIA TRADICIONAL
DE ALANDROAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00090/
100796; identificação de pessoa colectiva n.º 503744735; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046946

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA VILA SARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00132/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505179024; data do
depósito: 04072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046962

ALANDROLIMPO, COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00179/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º 506584933; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046890

ARMAZÉM DA TERRA, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00190/
050204; data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007047047

LUSITANA LIBERTY — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00185/
031008; data do depósito: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestaço de contas, do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046954

CONSTRUTORA JALECA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00198/
130704; data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046903

JOÃO MANUEL PONCES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 16;
data do depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2007046881

ARRAIOLOS

SEMPRE NOIVA, TAPETES DE ARRAIOLOS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 33 e 33-A,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00064/
860108; identificação de pessoa colectiva n.º 501587357.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590686

AUTO CABOUCO — REPARAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Sede: Avenida de 1.º de Maio, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00065/
860716; identificação de pessoa colectiva n.º 501693165.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos às prestações de contas do exercí-
cio de 2002, 2003 e 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590660

SULITÂNIA — RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Laranjal, 20, freguesia de Vimieiro,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00294/
030710; identificação de pessoa colectiva n.º 506561593.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590694

MANUEL PRATES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua dos Palheiros, 1-A, freguesia de Igrejinha,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00121/
920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502717548.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2004.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590708

SUPERMERCADO O MOINHO — COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos de Vento, 6, freguesia e concelho
de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00082/
881123; identificação de pessoa colectiva n.º 502067462.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos às prestações de contas do exercí-
cio de 2002, 2003 e 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590678

VIMIGRANITOS — EXTRACÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE GRANITOS, L.DA

Sede: Rua dos Bairros Novos de Santo António, 15, freguesia
de Vimieiro, concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00183/
971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504040170.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2004.

11 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590520

J.  P. VITICULTURA, S. A.

Sede: lugar da Cerâmica, freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00197/
120399; identificação de pessoa colectiva n.º 504504398.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos às prestações de contas do exercí-
cio de 2002 e 2003.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590767

FLAMINO & RAPOSO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça Lima e Brito, 25, freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00214/
290500; identificação de pessoa colectiva n.º 504964860.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590600
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CASA HERDADINHA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Sede: Rua da Parreira, 31, freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00086/
890316; identificação de pessoa colectiva n.º 970786684.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590651

SOCIEDADE VALEPEREIRENSE — EXTRACÇÃO
DE LENHAS, CORTIÇA E SEUS DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Justa, lote 8, Vale de Pereiro,
freguesia de Santa Justa, concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00270/
020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506122476.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 2010590740

Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.
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Preços para 2005
(Em euros)

AVISO

1 — Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2005 em suporte de papel, CD-ROM e Internet.
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@incm.pt).

1.ª série ..........................................

2.ª série ..........................................

3.ª série ..........................................

1.ª e 2.ª séries .................................

1.ª e 3.ª séries .................................

2.ª e 3.ª séries .................................

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ...........................

Compilação dos Sumários ..........

Apêndices (acórdãos) ..................

CD-ROM 1.ª série (IVA 21%)

Assinatura CD mensal ...........

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

188,11 233,87

PAPEL (IVA 5%)

154

154

154

288

288

288

407

  52

  100

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 21%)

100 acessos ...................................

250 acessos ...................................
500 acessos ...................................

N.º de acessos ilimitados até 31-12

 35,59

 71,18
122,02

559,24

E-mail 50 .......................................

E-mail 250 .....................................
E-mail 500 .....................................

E-mail 1000 ...................................

E-mail + 50 ....................................
E-mail + 250 ..................................

E-mail + 500 ..................................

E-mail + 1000 ................................

 15,76
 47,28

 76,26
142,35

 26,44

 93,55
147,44

264,37

100 acessos ............................
250 acessos ...........................
Ilimitado individual 4 ..........

INTERNET (IVA 21%)

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

 97,61
219,63
406,72

122,02
274,54
508,40

Preços por série 3

1.ª série ..................................
2.ª série ..................................
3.ª série ..................................

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 21%)

122,02
122,02
122,02

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.
3 3.ª série só concursos públicos.
4 Para assinaturas colectivas (acessos simultâneos) contacte-nos através dos endereços do Diário da República electrónico abaixo indicados.

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 21%)1

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

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%)

• 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

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• 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

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 5,60




