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 CTT — CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.

Aviso n.º 7476/2010
Considerando que etiquetas de Impressão de Franquia — EIFA re-

lativas ao período de 2002 a 2005, se encontram desactualizadas, o 
CA, em sua reunião de hoje e ao abrigo das disposições contidas nos 
artigos 17.º e 18.º do Decreto -Lei n.º 360/85, de 3 de Setembro, deli-
berou o seguinte:

1 — Retirar de circulação as seguintes etiquetas de impressão auto-
mática de franquia:

Símbolo do Euro (2002), Euro 2004 (2003), UEFA “Euro 2004” 
(2004), 10.º Aniversário do Ano Internacional da Família (2004). Fun-
dação Portuguesa de Cardiologia (2005), Animais Domésticos (2005)

2 — As etiquetas atrás indicadas deixam de ter validade a partir de 
30 de Abril de 2010.

3 — As mesmas etiquetas poderão ser trocadas por outros que estejam 
em vigor, em qualquer Estação de Correios, entre 3 de Maio e 31 de 
Julho de 2010

4 — A devolução ao Depósito de Valores Postais deverá ser efectuada 
até 31 de Agosto de 2010.

 EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.

Declaração (extracto) n.º 92/2010
Para efeitos do disposto no Decreto -Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, 

declara -se que:
O estudo prévio da variante à EN 342 — Lousã -Góis -Arganil e à 

ER 342 — Arganil -Côja, foi aprovado por despacho do Director de 
Projectos da EP — Estradas de Portugal, S. A., em 2010 -03 -19.

A zona de servidão non aedificandi a que se refere o Decreto -Lei 
n.º 13/94 é a que consta do mapa anexo.

O referido estudo estará patente, durante 30 dias, na Direcção de 
Projectos, na sede da EP — Estradas de Portugal, S. A.

Almada, 08 de Abril de 2010. — O Conselho de Administração: 
Almerindo Marques — Eduardo Andrade Gomes. 

5 — Findo este prazo proceder -se -á à destruição dos selos sobran-
tes.

Lisboa, 26 de Março de 2010. — O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Estanislau José Mata Costa.
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