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Fax:

(351) 217805605.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Referência n.º 1186650851673.

1 — Para os devidos efeitos, avisam-se todos os interessados que, nos termos

do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, foram prestados es-

clarecimentos ao concurso público (âmbito comunitário) n.º 9/2007 — «Pres-

tação de serviços de alimentação a doentes e colaboradores dos Hospitais de

Santa Maria, E. P. E., e Pulido Valente, E. P. E.», publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 159, de 20 de Agosto de 2007, os quais fazem parte

do anexo às peças patenteadas a concurso.

2 — Este aviso foi enviado para publicação no Diário da República e no Jor-

nal Oficial da Comunidade Europeia em 13/09/2007.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 13/09/2007.

13 de Setembro de 2007. — A Directora do Serviço de Gestão de

Compras, Conceição Nóbrega.

2611048195

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL — REFER, E. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:

Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P.

Endereço postal:

Estação de Santa Apolónia,

Direcção de Contratualização, Procurement e Logística, 1.º andar — sala 123.

Localidade:

Lisboa.

Código postal:

1100-105.

País:

Portugal.

Pontos de contacto:

REFER-EP — Direcção de Contratualização, Procurement e Logística.

À atenção de:

Director da Direcção de Contratualização, Procurement e Logística.

Edifício de Santa Apolónia — 1.º andar, sala 123.

1100-105 Lisboa.

Telefone:

351 211022612.

Correio electrónico:

www.amramos@refer.pt

Fax:

351 211022676.

Endereços internet:

Endereço geral da entidade adjudicante:

www.refer.pt

Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:

Ver «pontos de contacto».

Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos

relativos a um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos no seguinte

endereço:

Ver «pontos de contacto».

As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte

endereço:

Ver «pontos de contacto».

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Seguro de responsabilidade civil geral de exploração.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157,

de 16 de Agosto de 2007, relativo ao concurso público para a contratação do

«Seguro de responsabilidade civil geral de exploração», nos termos do n.º 2

do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, avisam-se os interes-

sados que foram prestados esclarecimentos no âmbito do concurso referenciado.

Estes esclarecimentos serão prestados de acordo com as normas legais em vigor

e serão anexados às peças patenteadas a concurso dos quais passam a fazer parte

integrante.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 13/09/2007.

13 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Admi-

nistração, Luís Filipe Pardal.

2611048162

PARTE J

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA
DE VILAR DE ANDORINHO

Anúncio (extracto) n.o 6388/2007

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2007, exarada
de fl. 95 a fl. 96 do livro de notas para escrituras diversas n.o 90-A
do Cartório Notarial da notária Cármen Maria Coelho Mota Neves,
foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, sob a denominação
em epígrafe, com sede na Rua Nova, bloco 8, entrada 2, 1.o, esquerdo,
freguesia de Vila do Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia,
tendo por objecto a promoção desportiva, cultural e recreativa.

6 de Setembro de 2007. — A Notária, Carmen Maria Coelho Mota
Neves.

2611048112

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Anúncio (extracto) n.o 6389/2007

Certifico que, no dia 19 de Janeiro de 2006, foi lavrada a fls. 121
e 121 v.o do livro n.o 59 de escrituras diversas do Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo do notário licenciado Pedro Alexandre Barreiros
Nunes Rodrigues, uma escritura de constituição de associação sem
fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede na Camilo
Castelo Branco, 31-B, na freguesia de Mina, concelho da Amadora.

A referida Associação tem por objecto a recuperação, preservação
e divulgação da cultura afro-brasileira, dar a conhecer à opinião
pública a realidade cultural proveniente dos encontros dos desco-
bridores portugueses com as culturas africanas e ameríndias, a apro-
ximação das culturas europeia, africana e brasileira, com o objectivo
de preservar os elementos culturais resultantes da interacção dessas
culturas num contexto histórico, intervenção junto da sociedade civil
no âmbito da cultura, através de palestras e outras actividades, apro-
ximando os cidadãos da realidade cultural, social e religiosa da cultura
afro-brasileira.

No desenvolvimento do seu objecto, são objectivos da Associação
dar a conhecer a realidade cultural africana e ameríndia e aproximar
as culturas europeias, africana e brasileira.

Associados: pessoas singulares e colectivas que possam contribuir
para a prossecução dos objectivos da Associação.

Direitos e deveres dos associados: tomar parte nas assembleias
gerais, eleger e ser eleitos para órgãos da Associação, contribuir para
a prossecução dos fins da Associação, cumprir os compromissos assu-
midos pela Associação, cuidar dos interesses da entidade.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

20 de Fevereiro de 2006. — O Notário, Pedro Alexandre Barreiros
Nunes Rodrigues.

3000195286




