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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais

Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Norte

Anúncio

Concurso público n.º 2/2000-DREMN, para adjudicação da
empreitada «Igreja de Santa Clara, Sé, Porto, Porto �
obras de conservação e valorização geral do imóvel �
1.ª fase � coberturas».

1 � Concurso promovido pela Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais (DGEMN), Direcção Regional de Edifí-
cios e Monumentos do Norte (DREMN), situada na Rua de San-
ta Catarina, 264, 4000-443 Porto (telefone: 222073950; fax:
222009339).

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

3 � a) Local de execução � freguesia da Sé, concelho e dis-
trito do Porto.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada engloba
trabalhos de reparação e consolidação de carpintarias em madei-
ra da estrutura das coberturas, colocação de guarda-pó, ripado e
placas de cartão asfáltico, substituição de revestimento cerâmico,
tratamento do coroamento das empenas, substituição de rufos,
caleiros e tubos, consolidação do suporte dos sinos e consolida-
ção e limpeza de cantarias.

CPA � 45.22.1, 45.22.11, 45.22.12 e 45.22.13.
c) O preço base do concurso é sem preço base.
4 � Prazo de execução da empreitada � 180 dias, incluindo

sábados, domingos e feriados nacionais, contados a partir da data
da consignação.

5 � a) O processo do concurso encontra-se patente no servi-
ço indicado no n.º 1, onde pode ser examinado durante as horas
normais de expediente.

Podem ser solicitadas as cópias do processo de concurso e do-
cumentos complementares até ao dia 7 de Setembro de 2000, no
serviço indicado no n.º 1.

b) O custo a pagar, em dinheiro ou cheque visado, é de
15 000$, incluindo o IVA.

6 � a) As propostas terão de dar entrada no serviço indicado
no n.º 1 até às 17 horas e 30 minutos do dia 21 de Setembro de
2000.

b) As propostas serão enviadas ou entregues no serviço referi-
do no n.º 1.

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser redigidos em língua portuguesa, sem prejuízo, quanto aos do-
cumentos, do disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/
99.

7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas concorrentes, devidamente credenciados.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia 22
de Setembro de 2000, no serviço referido no n.º 1.

8 � O valor da caução será de 5 % do valor do contrato, nos
termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será
efectuado em situações mensais, conforme os trabalhos realiza-
dos.

10 � Poderão concorrer agrupamentos de empresas, nos ter-
mos do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

11 � Só são admitidos ao concurso:

a) As empresas titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, a
seguir indicados: 1.ª subcategoria (consolidações estrutu-
rais), 2.ª subcategoria (alvenarias), 3.ª subcategoria (car-
pintarias e marcenarias), 4.ª subcategoria (coberturas) e
9.ª subcategoria (limpeza e reparação de paramentos em
pedra) da 2.ª categoria (património construído protegido),
em classe correspondente ao valor total da sua proposta;

b) Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI, que apresentem certificado de inscrição em lis-
ta oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencen-
te ao espaço económico europeu, adequado à obra posta
a concurso, admitidos nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não titulares de certificado de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço
económico europeu, que apresentem a documentação exi-
gida no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias contados a partir
da data do acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores:

a) Valia técnica da proposta � 50 %:

Programa de trabalhos � 20 %;
Plano de pagamentos � 20 %;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra � 10 %;

b) Preço � 50 %.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 201 � 31 de Agosto de 200018 500

14 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto.
15 � Data de envio do anúncio � anúncio remetido para publi-

cação no Diário da República em 18 de Agosto de 2000.

11 de Agosto de 2000. � O Director Regional, Augusto José
Marques da Costa. 12-2-150

Instituto para a Conservação e Exploração
da Rede Rodoviária

Aviso

Concurso público para adjudicação da empreitada
«EN 213 � beneficiação entre Mirandela e Vila Flor»

1 � Nome e endereço do dono da obra � Instituto para a Con-
servação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Rua
de João de Ruão, 12, 11.º, 3000-229 Coimbra, Portugal (telefo-
ne: 239853500; telefax: 239853541).

2 � Modalidade do concurso � público, a efectuar nos ter-
mos definidos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Locais de execução, designação da empreitada, natureza
e extensão dos trabalhos e sua descrição com referência à Clas-
sificação Estatística de Produtos por Actividade, preço base do
concurso, lotes e finalidade do contrato:

a) Locais de execução � a empreitada decorre nos conce-
lhos de Mirandela e Vila Flor, distrito de Bragança;

b) Designação da empreitada � EN 213 � beneficiação
entre Mirandela e Vila Flor.

      Natureza dos trabalhos � realização de todos os tra-
balhos inerentes à rectificação do traçado e ao alargamento
da plataforma, compreendendo terraplenagens, drenagem,
pavimentação com misturas betuminosas a quente, obras
acessórias, equipamento de sinalização e segurança, obras
de arte integradas e os trabalhos preparatórios, comple-
mentares ou acessórios requeridos pelas obras que inte-
gram a empreitada;

       Extensão dos trabalhos � os trabalhos são executados
ao longo de 20,4 km de extensão;

      Referência à Classificação Estatística � estes trabalhos
estão referidos nas classes 45.21 e 45.23 da Classificação
Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se re-
fere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29
de Outubro de 1993;

       Custo provável do concurso � o custo provável do
concurso é de PTE 1 161 000 000, com exclusão do IVA;

c) Lotes � a obra não está dividida em lotes, devendo as
propostas a apresentar referir-se à totalidade dos trabalhos
discriminados no resumo geral de medições;

d) Finalidade do contrato � o contrato a celebrar não inclui
a elaboração de projectos.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da
obra é de 540 dias a contar da data de consignação da emprei-
tada.

5 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na sede da en-
tidade indicada no n.º 1 e na Direcção de Estradas do Dis-
trito de Bragança, sita no Forte de São João de Deus,
5300-280 Bragança, Portugal (telefones: 273331057 e
273331058; telefax: 273331055), onde poderá ser exami-
nado pelos interessados nos dias úteis, das 9 horas às 12
horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos, desde a data de publicação do presente anúncio no
Diário da República até ao dia e hora do acto público do
concurso.

       As cópias do processo de concurso poderão ser solici-
tadas por ofício ou telefax endereçados à Direcção de
Estradas do Distrito de Bragança, sita na morada indicada
na alínea a) deste n.º 5, até ao 10.º dia útil após publica-
ção deste anúncio no Diário da República;

b) O custo do processo de concurso é de PTE 271 674, in-
cluindo o IVA, a pagar em dinheiro ou cheque passado a
favor do ICERR.

6 � Data, local e modo de apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e
30 minutos do 60.º dia contado a partir do dia seguinte ao

da data de publicação do presente anúncio no Diário da Re-
pública, após o qual não poderão ser consideradas;

b) As propostas deverão ser entregues em mão, contra reci-
bo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção, para a Direcção de Estradas do Distrito de Bra-
gança, sita na morada indicada na alínea a) do n.º 5 des-
te anúncio.

       Se o envio da proposta for feito pelo correio, o con-
corrente será o único responsável pelos atrasos que por-
ventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer
reclamação na hipótese de a entrada da mesma se veri-
ficar já depois de esgotado o prazo de entrega das pro-
postas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa e quan-
do os documentos, pela sua própria natureza ou origem,
estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente
fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada,
em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir os concorrentes ou os seus re-
presentantes devidamente credenciados.

       Em caso de consórcio ou associação de empresas, de-
verá intervir no acto público do concurso apenas um re-
presentante, devidamente credenciado por todas as empre-
sas do consórcio ou associação;

b) O acto público de abertura do concurso terá lugar às
15 horas do dia útil imediato à data limite fixada para a
apresentação das propostas, na Direcção de Estradas do
Distrito de Bragança, sita na morada indicada na alínea a)
do n.º 5 deste anúncio.

8 � Cauções e garantias exigidas � nos termos do n.º 1 do
artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o concor-
rente a quem for adjudicada a empreitada prestará, nessa altura,
uma caução no valor de 5 % do preço total do respectivo contra-
to, com a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato de emprei-
tada e eventuais contratos adicionais.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de
pagamento � nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, o tipo de empreitada é por série de preços e, de
acordo com o preceituado no artigo 21.º deste decreto-lei, os tra-
balhos serão facturados mensalmente com base na medição dos
trabalhos realizados.

O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Por-
tuguês, sendo os encargos satisfeitos por conta da dotação do
Plano de Investimentos consignada ao Instituto para a Conserva-
ção e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR).

10 � Modalidade jurídica de associação � de acordo com o
preceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, podem concorrer agrupamentos de empresas sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que todas as empresas desse agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e declarem a intenção de se constituírem
juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo em
regime de responsabilidade solidária, devendo o concorrente,
neste caso, indicar desde logo quem é o líder do consórcio.

11 � Condições mínimas:

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes estabelecidos em
Portugal deverão apresentar o certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), e
só serão admitidos quando aqueles certificados contenham
as seguintes autorizações:

1.ª e 6.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe cor-
respondente ao valor da proposta;

2.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria, da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializados que
lhes digam respeito;

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes não detentores
de certificado de classificação de empreiteiros de obras
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públicas devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a
concurso.

       Os concorrentes do espaço económico europeu não de-
tentores de certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas, ou que não apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem
como aqueles a que se refere a alínea d) do artigo 54.º do
mesmo diploma legal, devem apresentar os documentos
indicados no n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;

c) Os concorrentes deverão apresentar documentos que per-
mitam apreciar a sua aptidão para a boa execução da obra
no que respeita às condições mínimas de carácter econó-
mico, igualmente relacionados com o programa de con-
curso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas e res-
pectivas condições consideram-se válidas pelo prazo mínimo de
90 dias contados da data do acto público do concurso. Se os con-
correntes nada requererem em contrário dentro dos oito dias se-
guintes ao termo deste prazo, considerar-se-á o mesmo prorrogado
por mais 44 dias.

13 � O critério no qual se baseará a apreciação das propostas
e a consequente adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, de acordo com os seguintes factores e respectiva
ponderação:

Mérito técnico da proposta e metodologia de execução dos
trabalhos (50 %);

Preço (45 %);
Garantia do cumprimento do prazo de execução e da obten-

ção da qualidade (5 %).

14 � Propostas condicionadas e propostas variantes � não são
admitidas propostas condicionadas nem propostas variantes ao
projecto posto a concurso ou a parte dele, excepto no que se re-
fere ao prazo de execução.

15 � Os prazos referidos nos números anteriores são conta-
dos nos termos do preceituado no artigo 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 16 de Agosto de 2000.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias em 11 de Agosto de 2000.

16 de Agosto de 2000. � O Vice-Presidente, Victor Manuel
Bento Baptista. 05-2-022 625

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Instituto de Investigação das Pescas e do Mar

Anúncio

Concurso público internacional n.º 7/2000, para aquisição
de uma embarcação em PRFV, para apoio a actividade
de aquacultura off-shore.

1 � O Instituto de Investigação das Pescas e do Mar
(IPIMAR), sito na Avenida de Brasília, 1449-006 Lisboa (telefo-
ne: 213027000; fax: 213015948).

2 � Objecto do concurso:

a) Aquisição de uma embarcação em PRFV, para apoio a ac-
tividade de aquacultura off-shore, de acordo com o cader-
no de encargos [categoria 33.11.3 � Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
JOCE, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16
de Junho, publicado no JOCE, de 22 de Junho];

b) O IPIMAR reserva-se o direito de não adjudicar o grupo
electrogéneo mencionado no ponto 5 e a grua giratória
mencionada no ponto 9.2, incluindo a unidade energética
específica para a referida grua, ambos descritos nas cláu-
sulas técnicas do caderno de encargos;

c) Esta aquisição será comparticipada por fundos comunitá-
rios.

3 � O local de entrega do bem é o Centro Regional de Inves-
tigação Pesqueira do Sul, em Olhão.

4 � A data limite para a entrega do bem é de seis meses a
contar da data da assinatura do contrato.

5 � Não são admissíveis propostas relativas a parte do bem
objecto do concurso.

6 � É proibida a apresentação de alterações de cláusulas do
caderno de encargos, bem como de propostas variantes.

7 � Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
últimos três anos, o volume global dos seus negócios e dos for-
necimentos de bens ou serviços objecto do procedimento.

8 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos po-
dem ser solicitados no serviço indicado no n.º 1, todos os dias
úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 às 17 horas, ou seja, até às 17 horas do dia 3 de Outubro de
2000.

b) Os documentos podem ser pedidos até ao termo do prazo
para apresentação de propostas.

c) O caderno de encargos custa 2500$, acrescido de IVA à taxa
de 17 %, e pode ser pago em dinheiro ou em cheque à ordem do
IPIMAR.

9 � a) As propostas devem ser entregues no serviço indicado
no n.º 1, contra recibo, todos os dias úteis, das 9 horas e 30 mi-
nutos às 12 horas e das 14 às 17 horas, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção.

b) A data limite para entrega de propostas é o dia 12 de Outu-
bro de 2000, até às 17 horas.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em português ou, não o sendo, devem ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual
o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os efei-
tos, sobre os respectivos originais.

10 � O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do dia
13 de Outubro de 2000, no serviço indicado no n.º 1, e nele po-
dem intervir os concorrentes e seus representantes, desde que de-
vidamente credenciados.

11 � A adjudicação será feita à proposta que obtiver melhor
classificação, depois de aplicados os critérios de avaliação cons-
tantes do ponto 14 das cláusulas técnicas do caderno de encar-
gos.

12 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias conta-
dos a partir da data da sessão de abertura de propostas.

13 � O concorrente a quem for adjudicado o equipamento
prestará uma caução no valor correspondente a 5 % do preço total
da adjudicação.

14 � Data do envio deste anúncio para publicação no Diário
da República, 3.ª série � 21 de Agosto de 2000.

15 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 21
de Agosto de 2000.

21 de Agosto de 2000. � O Director de Serviços de Adminis-
tração, Ramiro Gomes. 01-2-016 081

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Conde de São Bento � Santo Tirso

Anúncio

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos termos do anexo VII do
mesmo diploma, torna-se público que se encontra aberto o seguin-
te concurso: concurso público n.º 1/2001, para fornecimento de
refeições a doentes e funcionários.

1 � Entidade adjudicante � Hospital Conde de São Bento �
Santo Tirso, sito no Largo de Domingos Moreira, 4780-371 San-
to Tirso (telefones: 252830704 e 252830705; telefax: 252858018).

2 � a) Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conforme alínea b).

b) Categoria do serviço ou do bem � fornecimento de refei-
ções, conforme quantidades previstas nas cláusulas especiais do
caderno de encargos. Regulamento (CEE) n.º 3696/93, JOCE,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, categoria 55.52.1, subca-
tegoria 55.52.13, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do
Conselho, de 16 de Junho, publicado no JOCE, de 22 de Junho.
POCss código 622362.
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c) Quantidades � as previstas no caderno de encargos, podendo
haver lugar à aquisição de adicionais, em casos justificados, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no período de
vigência do contrato.

d) O Hospital Conde de São Bento � Santo Tirso reserva-se
o direito de recurso à faculdade prevista no artigo 86.º, n.º 1,
alínea g), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio
subsequente à celebração do contrato inicial.

e) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de serviços.
3 � Local de prestação dos serviços � Hospital Conde de São

Bento � Santo Tirso, sito na morada indicada no n.º 1.
4 � Duração do contrato � o contrato vigorará desde a sua

assinatura ou, quando exigível, desde a data do visto do Tribu-
nal de Contas, até 31 de Dezembro de 2001.

5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Não são admitidas propostas parciais.
8 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos. Não são admitidas propostas variantes.
9 � Os elementos necessários à apreciação da capacidade pro-

fissional, técnica e financeira são os constantes do programa do
concurso.

10 � Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfa-
çam as disposições legais relativas ao exercício da actividade e
que declarem a intenção de se associarem, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) O programa e o caderno de encargos do concurso
estão patentes no Serviço de Aprovisionamento, sito na morada
indicada no n.º 1, onde podem ser consultados ou adquiridos,
todos os dias úteis, entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 17
horas.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos �
até ao último dia do prazo para entrega das propostas, devendo
o pedido de envio dos documentos ser feito até cinco dias úteis
antes do termo do prazo para entrega das propostas.

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 5000$ (com IVA incluído), em numerário ou
cheque, por guia, na tesouraria dos Serviços Financeiros, sita na
morada indicada no n.º 1.

12 � a) As propostas devem ser entregues em mão ou envia-
das, por carta registada com aviso de recepção, para o Serviço
de Aprovisionamento da entidade referida no n.º 1, todos os dias
úteis, entre as 9 e as 12 horas e as 14 e as 17 horas.

b) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até às
17 horas do 52.º dia a partir da data de envio do anúncio para
publicação.

c) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada.

13 � a) O acto público de abertura das propostas terá lugar
no dia útil imediato à data limite para a apresentação das propos-
tas, pelas 14 horas, na sala de reuniões do Hospital Conde de São
Bento � Santo Tirso, sito na morada indicada no n.º 1.

b) Podem assistir ao acto público quaisquer interessados, ape-
nas podendo intervir os concorrentes ou seus representantes de-
vidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à
proposta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos se-
guintes factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Capacidade técnica e financeira.

15 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias.
16 � Prestação de caução e prazo de pagamento:

a) Caução � não é exigida a prestação de caução;
b) Pagamento � o pagamento será efectuado no prazo de 90

dias após a recepção das respectivas facturas.

17 � O presente concurso não foi objecto de anúncio indica-
tivo.

18 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-
bre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data de envio do anúncio, para publicação, no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 17
de Agosto de 2000.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., no Diário da República
e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 17 de Agos-
to de 2000.

17 de Agosto de 2000. � O Administrador-Delegado, Carlos
Alberto Couto Silva. 06-2-051 079

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
e Parlamentares

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.º NCP20000029,
para aquisição de unidade de mamografia

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal,
Avenida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefone:
291705689; telefax: 291743721).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 33.10.1, descritos como material médico cirúr-
gico na Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no
ponto 1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) Aquisição de uma unidade de mamografia para o Serviço
de Imagiologia.

3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no cais da recep-
ção da Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Ave-
nida de Luís de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues 60 dias consecutivos após
a recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo
entre as partes.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou par-

cial.
8 � É permitida a apresentação de apenas duas propostas com

variantes, bem como das que envolvam alterações das cláusulas
27.ª e 35.ª do caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de ca-
rácter técnico e económico constantes do programa de concurso.

10 � [...]
11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e do-

cumentos complementares podem ser pedidos no Apoio Adminis-
trativo da Área de Património do Centro Hospitalar do Funchal,
na Avenida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal, onde podem
ser consultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil
antes da data do acto público de concurso, mas as certidões de
qualquer peça processual só poderão ser requeridas até 10 dias
antes daquela data.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do reque-
rimento ao seu preço de custo, no valor de 5000$, com IVA in-
cluído, acrescido de 1000$ para encargos de expedição.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigi-
das à Área de Património do Centro Hospitalar do Funchal, na
Avenida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada no Apoio Administrativo
da Área de Património do Centro Hospitalar do Funchal até às
16 horas do 15.º dia, ou dia útil imediato, a contar da data da
publicação deste anúncio no Diário da República.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigi-
dos em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na
Área de Património do Centro Hospitalar do Funchal no 1.º dia
útil seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas,
pelas 10 horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus
legítimos representantes.
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14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes factores:

1.º Qualidade técnica � 40 %;
2.º Preço � 30 %;
3.º Assistência técnica � 20 %;
4.º Prazo de entrega � 10 %.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de
60 dias úteis contados da data do acto público do concurso, pra-
zo esse que será prorrogado pelo tempo fixado no programa de
concurso se o concorrente nada requerer em contrário no devido
tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de cau-
ção, por uma das formas legalmente permitidas, que será de 5 %
sobre o valor total da adjudicação.

b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hos-
pitalar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecuti-
vos a contar da entrega do material ou da recepção da respectiva
factura, se for posterior.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jor-
nal Oficial da Região Autónoma da Madeira e no Diário da Repú-
blica no dia 11 de Agosto de 2000.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, S. A., em 18 de Agosto de 2000.

11 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Mário Filipe Soares Rodrigues. 10-2-118 724

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Anúncio

Concurso público no âmbito da União Europeia para for-
necimento e instalação de equipamento de informática
(artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
(referência IPP/F/09/00).

1 � Entidade adjudicante � Instituto Politécnico do Porto,
com sede na Rua do Dr. Roberto Frias, 712, 4200-465 Porto,
Portugal (telefones: 351-225571052/53; fax: 351-225020772).

2 � a) O concurso destina-se ao fornecimento e instalação de
equipamento informático (computadores, software e periféricos),
categoria 30.02.1, de acordo com o Regulamento n.º 3696/93, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

b) As quantidades de bens a adquirir constam do caderno de
encargos, estimando-se em valor global de 314 242 euros, assim
discriminados por tipo de equipamento:

Hardware � 246 905 euros;
Software � 67 337 euros.

c) (Não aplicável.)
d) O(s) contrato(s) a celebrar visa(m) a aquisição de todos os

bens indicados no caderno de encargos. No entanto, as quantida-
des referidas são estimadas, pelo que poderão ser adquiridas di-
ferentes quantidades de cada bem em relação às indicadas.

3 � O local da entrega do fornecimento será no Instituto Po-
litécnico do Porto, Rua do Dr. Roberto Frias, 712, 4200-465 Porto,
Portugal.

4 � O prazo máximo para execução do fornecimento será de
45 dias, incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)

7 � A adjudicação será por lotes, conforme especificado no
caderno de encargos, podendo os concorrentes concorrer à tota-
lidade do fornecimento ou a lotes separados.

8 � Não são admitidas propostas que apresentem alterações
de cláusulas do caderno de encargos, admitindo-se propostas va-
riantes, nos termos previstos no caderno de encargos.

9 � Os concorrentes devem apresentar documentos que ates-
tem a sua capacidade técnica e económica para a boa execução
do contrato, nomeadamente:

a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últi-
mos três anos;

b) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para
garantia da qualidade e dos meios de estudo e investiga-
ção que utiliza;

c) Declarações bancárias adequadas;
d) Documentos de prestação de contas (IRC) dos últimos três

exercícios findos ou dos exercícios findos desde a cons-
tituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;

e) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos de bens que são objecto deste concurso.

10 � Para além das empresas, podem concorrer também gru-
pos de empresas, desde que declarem a intenção de se constituí-
rem juridicamente numa única entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato. Neste último caso, deverão os concorren-
tes indicar desde logo quem será o chefe do consórcio.

11 � a) O processo de concurso encontra-se patente nos Ser-
viços de Aprovisionamento e Património, no edifício dos Servi-
ços Centrais do Instituto Politécnico do Porto, no endereço refe-
rido no n.º 1.

b) O processo poderá ser examinado todos os dias úteis, nas
horas normais de expediente, até à antevéspera do dia previsto
para o acto público do concurso.

c) As cópias do processo poderão ser fornecidas no prazo de
cinco dias após o pedido escrito, mediante o pagamento da im-
portância de 6000$, acrescido do IVA, e despesas de remessa, se
for caso disso.

12 � a) As propostas deverão ser entregues pessoalmente ou
por correio registado com aviso de recepção e dar entrada no local
referido no n.º 1.

b) A entrega das propostas terá de ser efectuada até às 17 ho-
ras do dia 13 de Outubro de 2000.

c) As propostas têm de ser redigidas em língua portuguesa.
13 � O acto público do concurso terá lugar às 14 horas e 30

minutos do dia 16 de Outubro de 2000, no local referido no n.º 1,
podendo assistir ao acto todas as pessoas interessadas, mas inter-
vir apenas as devidamente credenciadas.

14 � A adjudicação será efectuada à proposta considerada eco-
nomicamente mais vantajosa, ponderando, por ordem decrescen-
te de importância:

a) A qualidade e performance técnica do equipamento;
b) O preço;
c) As condições de garantia e de assistência técnica;
d) O prazo de entrega.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas pro-
postas no prazo de 60 dias úteis a partir do acto público do con-
curso.

16 � Outras informações:

a) Não é exigível qualquer caução para admissão a concurso;
b) O Instituto Politécnico do Porto reserva-se o direito de não

realizar a adjudicação ou de só a realizar parcialmente, se
as condições das propostas não lhe convierem.

17 � (Não aplicável.)
18 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo Acordo

sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE,
do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data de envio deste anúncio para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias �
16 de Agosto de 2000.

20 � Data de recepção deste anúncio para publicação na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 17 de Agosto de 2000.

16 de Agosto de 2000. � O Administrador, Orlando F. B. Fer-
nandes. 06-2-051 080
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Concurso público para a prestação dos serviços
de limpeza das instalações da Câmara Municipal de Al-
mada.

Comunica-se a todos os interessados que foram prestados es-
clarecimentos à boa compreensão e interpretação dos elementos
expostos. Dos mesmos foram juntas cópias às peças patentes em
concurso.

11 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, em substi-
tuição, José Alberto Azevedo Lourenço. 03-1-31 024

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada de cons-
trução do caminho municipal de ligação do Lombo do
Brasil à ER 222 � Calheta

1 � Entidade promotora � esta empreitada é adjudicada pela
Câmara Municipal da Calheta, Madeira, vila da Calheta, 9370-
-133 Calheta, Madeira (telefone: 291820200; fax: 291823235).

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

3 � a) Local de execução � freguesia e concelho da Ca-
lheta.

b) Designação da empreitada � a empreitada é designada
«Construção do caminho municipal de ligação do Lombo do Bra-
sil à ER 222 � Calheta», cujos trabalhos consistem essencialmen-
te de estaleiro, terraplenagens, obras de arte acessórias, obras de
arte correntes e especiais, rede de águas, pavimentação, sinaliza-
ção e electricidade.

c) Preço base do concurso � 157 950 000$, com exclusão do
IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da em-
preitada é de 210 dias seguidos.

5 � Processo de concurso:

a) Consulta do processo � o processo de concurso encon-
tra-se patente na Repartição Administrativa e Financeira
da Câmara Municipal da Calheta, onde poderá ser exami-
nado durante o horário normal de expediente, desde a data
do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público;

b) Os pedidos de cópias do processo poderão ser efectuados
na repartição acima indicada, até 15 dias antes do fim do
prazo para apresentação das propostas, a partir da data da
publicação deste anúncio.

c) O custo de cada conjunto daquelas cópias será efectuado
mediante o pagamento em numerário ou através de che-
que passado a favor do tesoureiro da Câmara da Calheta,
no valor de 40 500$, acrescentado do IVA à taxa de 12 %,
no prazo de seis dias a partir da recepção do pedido es-
crito.

6 � Propostas:

a) As propostas deverão ser entregues na Repartição Admi-
nistrativa e Financeira até às 17 horas do 31.º dia conta-
do a partir do dia seguinte à data da publicação do pre-
sente anúncio no Diário da República, 3.ª série;

b) As propostas deverão ser entregues, pelos concorrentes ou
seus representantes, no local mencionado no n.º 1, contra
recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com avi-
so de recepção. Se o envio da proposta for feito pelo cor-
reio, o concorrente será o único responsável se a mesma
chegar depois do prazo para entrega das propostas, não
podendo por isso apresentar reclamação;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, devem ser redigidas em língua portuguesa, nos ter-

mos do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pes-
soas que, para o efeito, estiverem devidamente credencia-
das pelos concorrentes, bastando, para o caso de interven-
ção do titular da empresa em nome individual, a exibição
do seu bilhete de identidade;

b) O acto público do concurso terá lugar no local mencio-
nado no n.º 1 e realizar-se-á pelas 10 horas e 30 minutos
do dia útil seguinte ao termo do concurso.

8 � Caução � será exigida, aquando da elaboração do con-
trato de adjudicação da empreitada, caução correspondente a 5 %
do preço total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de pre-
ços, sendo os pagamentos efectuados de acordo com o estipula-
do nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação � os agrupamentos
de empresas podem apresentar propostas sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais rela-
tivas ao exercício da actividade de empreiteiro, devendo, no caso
de adjudicação, associar-se obrigatoriamente, antes da celebração
do contrato, na modalidade de consórcio externo em regime de
responsabilidade solidária ou em ACE.

11 � Qualificação dos concorrentes � os concorrentes titula-
res de certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Par-
ticulares e do Imobiliário, que contenham as seguintes autorizações:
da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao
valor da sua proposta; da 2.ª categoria da 6.ª categoria e da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respei-
tam.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
poderão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e
68.º do mesmo diploma legal.

12 � Prazo de validade das propostas � decorrido o prazo de
66 dias contados a partir da data do acto público do concurso
cessa, para os concorrentes que não tenham recebido comunica-
ção de lhes haver sido feita a adjudicação, a obrigação de man-
terem as respectivas propostas.

13 � Critérios de apreciação � os critérios de apreciação das
propostas serão os seguintes, por ordem decrescente de importân-
cia:

Garantias de boa execução e qualidade técnica � 60 %;
Preço � 40 %.

4 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel
Baeta de Castro. 10-1-100 466

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA

Anúncio

Concurso público para a construção
do açude/Parque Azul

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Castanheira
de Pêra, Praça do Visconde de Castanheira de Pêra, 3280-017
Castanheira de Pêra (telefone: 236430280; fax: 236432307).

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

3 � Local de execução � Castanheira de Pêra.
4 � Designação da empreitada � construção do açude/Parque

Azul.
5 � Natureza e descrição dos trabalhos � movimento de ter-

ras, betões, equipamentos hidromecânicos e colectores de águas
residuais.

6 � A Classificação Estatística de Produtos por Actividade
(CPA), a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no JOCE, n.º L342, de 31 de
Dezembro, é 45.11.23, 45.25.31, 45.24.13 e 45.33.20.
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7 � O preço base do concurso é de 193 378 000$, com exclusão
do IVA.

8 � O prazo máximo de execução da obra é de 270 dias, in-
cluindo sábados, domingos e feriados.

9 � O processo de concurso pode ser examinado no Serviço
de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Castanheira de
Pêra, durante as horas de expediente.

10 � Os interessados poderão solicitar, nos 10 dias imediatos
à publicação deste anúncio no Diário da República, as peças que
compõem o processo de concurso na Câmara Municipal de Cas-
tanheira de Pêra pelo preço de 55 000$, acrescido de IVA.

11 � As propostas e documentos, redigidos em língua portu-
guesa, devem ser apresentados na morada indicada no n.º 1 até
às 16 horas do 30.º dia contado a partir da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

12 � As propostas e documentos que as acompanham deve-
rão ser entregues na secretaria da Câmara Municipal de Casta-
nheira de Pêra, contra recibo, ou enviados pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção.

13 � O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil após
o termo do prazo de entrega das propostas, pelas 9 horas e 30 mi-
nutos, na sala de sessões da Câmara Municipal de Castanheira de
Pêra.

14 � No acto público do concurso poderão intervir os concor-
rentes ou os seus representantes, desde que devidamente identi-
ficados e credenciados.

15 � Não é exigida a prestação de caução provisória. O con-
corrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma cau-
ção correspondente a 5 % do preço da adjudicação.

16 � A empreitada é por série de preços e a modalidade de
pagamento será em função dos autos de medição dos trabalhos
executados.

17 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem numa única entidade ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato.

18 � Serão admitidos os concorrentes titulares de:
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-

blicas com as seguintes autorizações: da 4.ª subcategoria da 4.ª
categoria e da classe correspondente ao valor da proposta, da
9.ª subcategoria da 3.ª categoria, 1.ª e 13.ª subcategorias da 5.ª
categoria e 2.ª subcategoria da 6.ª categoria, correspondentes,
cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes res-
peitem;

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vado nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

c) Outras condições mínimas de carácter económico, financei-
ro e técnico que cada concorrente terá de observar
cumulativamente, sob pena de exclusão:

1) Carácter económico e financeiro:

Análise de risco � serão excluídos todos os concorren-
tes que apresentem:

Responsabilidade de crédito em mora;
Responsabilidade de crédito em contencioso;

Indicadores económicos e financeiros:

Liquidez geral (%) = capital circulante/passivo a
curto prazo > = 106, sendo que:

Capital circulante = existências + disponibili-
dades + dívidas a terceiros a curto prazo.

Autonomia financeira (%) = capitais próprios/acti-
vo líquido total > = 11.

Cobertura do imobilizado (%) = capitais permanen-
tes/imobilizado líquido > = 116, sendo que:

Capitais permanentes = capitais próprios +
débitos a médio e longo prazo.

2) Carácter técnico:

Pelo menos uma obra executada nos últimos cinco anos
da mesma natureza e de dimensão e complexidade
idênticas;

Certificados de boa execução passados pelo dono da
obra.

19 � As propostas têm uma validade de 66 dias contados a
partir da data do acto público do concurso.

20 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes critérios:

Valia técnica da proposta � 40 %;
Prazo � 35 %;
Preço � 25 %.

21 � Não serão admitidas propostas condicionantes nem va-
riantes ao projecto.

22 � Data de envio para publicação no Diário da República �
16 de Agosto de 2000.

16 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Pedro Ma-
nuel Barjona de Tomaz Henriques. 05-1-030 359

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Anúncio

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

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Coimbra,
Departamento de Desenvolvimento Social, Divisão de Habitação
Social, Arco de Almedina, 12, 3000-422 Coimbra (telefones:
239829598/820327; fax: 239820114).

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

3 � a) Local de execução � Rua Direita, 108/110, Rua Di-
reita, 100/102, e Rua Arco do Ivo, 1/3, na cidade de Coimbra.

b) Designação da empreitada � a empreitada é de recupera-
ção dos imóveis: Rua Direita, 108/110, Rua Direita, 100/102, e
Rua Arco do Ivo, 1/3, sendo o preço base do concurso de
55 000 000$, com exclusão do IVA, constando os trabalhos da em-
preitada os que sucintamente se discriminam:

b.1) Demolição e remoção do entulho;
b.2) Consolidação das paredes exteriores;
b.3) Estrutura resistente em betão armado;
b.4) Reparação da cobertura;
b.5) Acabamentos;
b.6) Rede de águas, esgotos e gás;
b.7) Rede eléctrica e telecomunicações.

Os trabalhos anteriormente definidos incluem todos os traba-
lhos preparatórios, complementares ou acessórios requeridos pe-
las obras que integram a empreitada, sendo referenciados segun-
do a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA),
a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, de acordo com as seguintes classes:
45.11, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44 e 45.45.

c) A empreitada é única.
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias.
Na contagem deste prazo consideram-se incluídos todos os dias

decorridos, incluindo sábados, domingos e feriados, conforme o
disposto no n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados no Departamento de Desenvolvimento
Social, Divisão de Habitação Social, Câmara Municipal de Coim-
bra, Arco de Almedina, 12, 3000-422 Coimbra (telefones:
239829598/820327), durante as horas de expediente (das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minu-
tos), desde a data do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) As cópias dos elementos acima referidos, devidamente ru-
bricadas e numeradas pelo dono da obra, serão fornecidas desde
que solicitadas até ao 20.º dia, sendo este prazo contado a partir
do dia seguinte ao da publicação no Diário da República, e in-
cluindo este, à firma Nova Fotocópia, L.da, Praça do Comércio,
46, 1.º, 1, 3000-221 Coimbra (telefone: 239826417).

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresenta-
das até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia (incluindo sába-
dos, domingos e feriados), sendo este prazo contado a partir
do dia seguinte ao da publicação no Diário da República, e in-
cluindo este.
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b) As propostas devem ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção, na Repartição de Documentação
e Atendimento da Câmara Municipal de Coimbra, Praça de 8 de
Maio, 3000-300 Coimbra.

c) As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa, tendo em consideração o disposto
no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Estão autorizados a intervir no acto público do con-
curso os concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar na primeira segunda-
-feira que se seguir ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas, pelas 15 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal
de Coimbra.

8 � Aos concorrentes não lhes é exigido qualquer depósito
provisório. Ao concorrente a quem for adjudicada a obra será
exigida uma caução de 5 % do valor da adjudicação..

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo o cálculo dos
pagamentos efectuado mediante medição dos trabalhos realizados,
nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro.

10 � A modalidade jurídica de associação de empresas per-
mitida será a de consórcio externo em regime de responsabilida-
de solidária.

11 � Os concorrentes devem possuir os seguintes certificados
de classificação de empreiteiro de obras públicas, referidos no
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Portarias n.os 412-I/99,
de 4 de Junho, e 660/99, de 17 de Agosto:

a) Das 1.ª, 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria, da classe
correspondente ao valor da proposta.

       Caso o concorrente não disponha da totalidade das au-
torizações exigidas, indicará, em documento anexo à pro-
posta, os subempreiteiros possuidores desses certificados
de classificação de empreiteiros de obras públicas, aos
quais fica vinculado por contrato para a execução dos tra-
balhos que lhes respeitam. Em tal caso, terão igualmente
de ser anexadas às propostas as declarações de compro-
misso subscritas pelo concorrente e por cada um dos su-
bempreiteiros, das quais consta o nome destes, o seu en-
dereço, a titularidade dos certificados de habilitação de
empreiteiros de obras públicas, ou respectivas cópias au-
tenticadas, ou dos certificados de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros apurados de acordo com o indicado
no n.º 1 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e, bem assim, o valor total e a natureza dos tra-
balhos que lhe respeitem;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, que pretendam concorrer, deverão
apresentar a documentação prevista no artigo 67.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados de Estado pertencente ao espaço económico
europeu deverão apresentar a documentação prevista no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes deverão fazer prova da capacidade téc-
nica, económica e financeira para a realização da obra
através dos elementos designados no programa de con-
curso, os quais serão obrigatoriamente incluídos nos do-
cumentos que acompanham a proposta, nos termos previs-
tos no programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir do acto público do concurso.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os
estabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, a saber:

a) Preço � menor preço da proposta para realização da obra
� 45 %;

b) Prazo � menor prazo de execução da obra � 40 %;
c) Valia técnica da proposta:

c1) Programa de trabalhos, analisado na perspectiva da
sua coerência com o prazo e com os métodos cons-
trutivos propostos para a execução da obra � 10 %;

c2) Plano de pagamentos, analisado na perspectiva da
sua coerência com o programa de trabalhos propos-
to � 5 %.

Cada factor será classificado de 0 a 100 pontos, sendo o valor
máximo atingível de 100 pontos.

O resultado final obtém-se pela aplicação das ponderações, em
percentagem, atrás estabelecidas às pontuações atribuídas aos fac-
tores enunciados.

Quanto ao critério preço, o concorrente que apresentar o mais
baixo preço obterá a classificação de 100 pontos, sendo a classi-
ficação dos restantes concorrentes calculada pela proporcionali-
dade inversa entre o respectivo valor e o de menor preço apre-
sentado. Quanto ao prazo de execução, será valorizado com a
pontuação máxima de 100 pontos o concorrente que apresentar
o menor prazo para a execução dos trabalhos, sendo a classifica-
ção dos restantes concorrentes obtida pela proporcionalidade in-
versa entre o respectivo valor e o de menor prazo proposto.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes ao projecto (ou parte dele).

15 � É admitida a apresentação de propostas que envolvam
unicamente alteração da seguinte cláusula do caderno de encar-
gos: prazo de execução da obra.

16 � (Não é aplicável.)
17 � (Não é aplicável.)
18 � (Não é aplicável.)

3 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Au-
gusto Soares Machado. 05-1-030 357

Anúncio

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

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Coimbra,
Departamento de Desenvolvimento Social, Divisão de Habitação
Social, Arco de Almedina, 12, 3000-422 Coimbra (telefones:
239829598/820327; fax: 239820114).

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

3 � a) Local de execução � Couraça dos Apóstolos, 5 e 7,
na cidade de Coimbra.

b) Designação da empreitada � a empreitada é de recupera-
ção e remodelação do edifício sito na Couraça dos Apóstolos, 5
e 7, sendo o preço base do concurso de 38 600 000$, com ex-
clusão do IVA, constando os trabalhos da empreitada os que su-
cintamente se discriminam:

b.1) Demolição e remoção do entulho;
b.2) Consolidação das paredes exteriores;
b.3) Estrutura resistente em betão armado;
b.4) Reparação da cobertura;
b.5) Acabamentos;
b.6) Rede de águas, esgotos e gás;
b.7) Rede eléctrica e telecomunicações.

Os trabalhos anteriormente definidos incluem todos os traba-
lhos preparatórios, complementares ou acessórios requeridos pe-
las obras que integram a empreitada, sendo referenciados, segundo
a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a
que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, de acordo com as seguintes classes:
45.11, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43,
45.44 e 45.45.

c) A empreitada é única.
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias.
Na contagem deste prazo consideram-se incluídos todos os dias

decorridos, incluindo sábados, domingos e feriados, conforme o
disposto no n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados no Departamento de Desenvolvimento
Social, Divisão de Habitação Social, Câmara Municipal de Coim-
bra, Arco de Almedina, 12, 3000-422 Coimbra (telefones:
239829598/820327), durante as horas de expediente (das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minu-
tos), desde a data do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) As cópias dos elementos acima referidos, devidamente ru-
bricadas e numeradas pelo dono da obra, serão fornecidas desde
que solicitadas até ao 20.º dia, sendo este prazo contado a partir
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do dia seguinte ao da publicação no Diário da República, e incluin-
do este, à firma Nova Fotocópia, L.da, Praça do Comércio, 46, 1.º,
1, 3000-221 Coimbra (telefone: 239826417).

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas
até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia (incluindo sábados, do-
mingos e feriados), sendo este prazo contado a partir do dia se-
guinte ao da publicação no Diário da República, e incluindo este.

b) As propostas devem ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção, na Repartição de Documentação
e Atendimento da Câmara Municipal de Coimbra, Praça de 8 de
Maio, 3000-300 Coimbra.

c) As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa, tendo em consideração o disposto
no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Estão autorizados a intervir no acto público do con-
curso os concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar na primeira segunda-
-feira que se seguir ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas, pelas 15 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal
de Coimbra.

8 � Aos concorrentes não lhes é exigido qualquer depósito
provisório. Ao concorrente a quem for adjudicada a obra será
exigida uma caução de 5 % do valor da adjudicação..

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo o cálculo dos paga-
mentos efectuado mediante medição dos trabalhos realizados, nos
termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

10 � A modalidade jurídica de associação de empresas per-
mitida será a de consórcio externo em regime de responsabilida-
de solidária.

11 � Os concorrentes devem possuir os seguintes certificados
de classificação de empreiteiro de obras públicas, referidos no
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Portarias n.os 412-I/99,
de 4 de Junho, e 660/99, de 17 de Agosto:

a) Das 1.ª, 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria, de classe
correspondente ao valor da proposta.

       Caso o concorrente não disponha da totalidade das au-
torizações exigidas, indicará, em documento anexo à pro-
posta, os subempreiteiros possuidores desses certificados
de classificação de empreiteiros de obras públicas, aos
quais fica vinculado por contrato para a execução dos tra-
balhos que lhes respeitam. Em tal caso, terão igualmente
de ser anexadas às propostas as declarações de compro-
misso subscritas pelo concorrente e por cada um dos su-
bempreiteiros, das quais consta o nome destes, o seu en-
dereço, a titularidade dos certificados de habilitação de
empreiteiros de obras públicas, ou respectivas cópias au-
tenticadas, ou dos certificados de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros apurados de acordo com o indicado
no n.º 1 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e, bem assim, o valor total e a natureza dos tra-
balhos que lhe respeitem;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, que pretendam concorrer, deverão
apresentar a documentação prevista no artigo 67.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados de Estado pertencentes ao espaço económico
europeu deverão apresentar a documentação prevista no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes deverão fazer prova da capacidade téc-
nica, económica e financeira para a realização da obra
através dos elementos designados no programa de con-
curso, os quais serão obrigatoriamente incluídos nos do-
cumentos que acompanham a proposta, nos termos previs-
tos no programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias conta-
dos a partir do acto público do concurso.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os
estabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, a saber:

a) Preço � menor preço da proposta para realização da
obra � 45 %;

b) Prazo � menor prazo de execução da obra � 40 %;
c) Valia técnica da proposta:

c1) Programa de trabalhos, analisado na perspectiva da
sua coerência com o prazo e com os métodos cons-
trutivos propostos para a execução da obra � 10 %;

c2) Plano de pagamentos, analisado na perspectiva da
sua coerência com o programa de trabalhos propos-
to � 5 %.

Cada factor será classificado de 0 a 100 pontos, sendo o valor
máximo atingível de 100 pontos.

O resultado final obtém-se pela aplicação das ponderações, em
percentagem, atrás estabelecidas às pontuações atribuídas aos fac-
tores enunciados.

Quanto ao critério preço, o concorrente que apresentar o mais
baixo preço obterá a classificação de 100 pontos, sendo a classi-
ficação dos restantes concorrentes calculada pela proporcionali-
dade inversa entre o respectivo valor e o de menor preço apre-
sentado. Quanto ao prazo de execução, será valorizado com a
pontuação máxima de 100 pontos o concorrente que apresentar
o menor prazo para a execução dos trabalhos, sendo a classifica-
ção dos restantes concorrentes obtida pela proporcionalidade in-
versa entre o respectivo valor e o de menor prazo proposto.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes ao projecto (ou parte dele).

15 � É admitida a apresentação de propostas que envolvam
unicamente alteração da seguinte cláusula do caderno de encar-
gos: prazo de execução da obra.

16 � (Não é aplicável.)
17 � (Não é aplicável.)
18 � (Não é aplicável.)

3 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Au-
gusto Soares Machado. 05-1-030 358

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Anúncio n.º 245/2000

Concurso público para prestação de serviços de forneci-
mento e supervisão de refeições a confeccionar nos
refeitórios escolares (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho).

Luís Manuel Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal
de Faro, torna público o seguinte anúncio:

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Faro, Rua
do Município, 8000-398 Faro (telefone: 289870870; fax:
289802326).

2 � Objecto do concurso público:

a) Descrição � o concurso tem por objecto o fornecimento
e supervisão de refeições a confeccionar nos refeitórios es-
colares que constam do mapa em anexo ao processo de
concurso;

b) Categoria � secção H, divisão 55, grupo 55.5, classe
55.51, categoria 55.51.1, subcategoria 55.51.10, com re-
ferência à Classificação Estatística de Produtos por Acti-
vidade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamen-
to (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho;

c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de serviços;
d) Quantidade e local de prestação � por estimativa, calcu-

laram-se 172 860 refeições, a fornecer nas oito escolas
referenciadas no mapa em anexo ao processo de concurso;

e) Preço � o preço por refeição e o valor total da presta-
ção de serviço no âmbito deste concurso deverão ser in-
dicados por extenso, considerando-se como preço base do
concurso, por refeição, o de 175$, sem IVA.

3 � Modalidade do concurso � concurso público aberto e re-
gulado nos termos do n.º 1, alínea a), e n.º 2 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e do n.º 1 do artigo 80.º
do mesmo diploma legal.

4 � Duração do contrato � o serviço objecto deste concurso
será prestado durante o ano lectivo de 2000-2001, renovável por
sucessivos períodos de um ano lectivo, até ao máximo de três
anos lectivos, se não for denunciado por qualquer das partes com
uma antecedência mínima de 30 dias úteis antes do seu termo,
por meio de carta registada com aviso de recepção.
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5 � Propostas variantes � não são permitidas propostas com
variantes.

6 � Habilitações � os concorrentes deverão preencher as con-
dições técnicas e financeiras necessárias à consecução do contrato
do fornecimento, mediante a apresentação da documentação exi-
gida no programa de concurso para a instrução da proposta.

7 � Modalidade jurídica de associação de empresas:

a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas sem que entre elas exista qualquer modalidade de
associação;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida no
momento da apresentação da proposta, mas as empresas
agrupadas serão solidariamente responsáveis perante a en-
tidade adjudicante pela manutenção da sua proposta, com
as legais consequências;

c) No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, ou constituir-
-se-ão em agrupamento complementar de empresas, no
mesmo regime de responsabilidade.

8 � Consulta e ou aquisição do processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente na secretaria-
-geral da Câmara Municipal de Faro, sita na morada in-
dicada no n.º 1 deste anúncio, onde pode ser examinado
durante as horas de expediente, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 às 16 horas, desde a data da primei-
ra publicação do anúncio até ao dia e hora do acto públi-
co, nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Os interessados poderão obter cópias do processo de con-
curso solicitando-as na secretaria-geral da Câmara Muni-
cipal de Faro, mediante o pagamento prévio, na tesoura-
ria, em numerário ou cheque, do montante de PTE 10 000
+ IVA. Porém, se pretenderem cópias através do correio,
deverão fazer esse pedido até oito dias antes do termo do
prazo para a entrega das propostas.

9 � Apresentação e conteúdo das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, ou en-
viadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
até às 16 horas e 30 minutos do dia 3 de Outubro de 2000,
no ou para o endereço seguinte: Secretaria-Geral da Câ-
mara Municipal de Faro, Rua do Município, 8000-398
Faro;

b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo,
devem ser acompanhadas de tradução devidamente legaliza-
da e em relação à qual o concorrente declare aceitar a pre-
valência, para todos os efeitos, sobre os respectivos origi-
nais.

10 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá início pelas 15 horas do
1.º dia útil seguinte ao termo do prazo de apresentação das
propostas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Faro;

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representan-
tes, devidamente credenciados.

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

Qualidade;
Preço;
Métodos adoptados para garantia da qualidade das refeições.

Outros elementos e factores que interferem nos critérios de
adjudicação (subcritérios) e a sua ponderação serão fixados pelo
júri até ao termo do segundo terço do prazo para apresentação
das propostas, devendo ser dados a conhecer aos interessados
que o solicitem no prazo de dois dias ou no decurso do acto
público.

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

13 � Prestação de caução � a caução definitiva a prestar nas
modalidades previstas no programa do concurso é de 5 % do valor
da adjudicação (sem IVA), a entregar no prazo de seis dias a
contar da data em que foi notificada a adjudicação.

14 � Pagamentos � os pagamentos serão processados de
acordo com as condições de pagamento propostas pelos concor-
rentes adjudicatários, nunca inferior a 60 dias, à medida que a
prestação de serviços no âmbito do fornecimento de refeições for
efectuada.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 11 de Agosto de 2000.
17 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Im-

prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Agosto de 2000.

Média
Previsão

Escolas Código postal Localidade  Telefone diária
do fornecimento

de refeições
  para o ano lectivo

de 2000-2001

Escola EB 1 n.º 1, São Luís ............................................. 8000-368 Faro 289824021 200 34 400
Escola EB 1 n.º 2, Carmo e Jardim-de-Infância de Faro 8000-148 Faro 289803933 190 32 680
Escola EB 1 de Alto Rodes .............................................. 8000-305 Faro 289801736 180 30 960
Escola EB 1 n.º 5, Penha .................................................. 8000 Faro 289864590 140 24 080
Escola EB 1 n.º 6, Vale Carneiros ................................... 8000-441 Faro 289801939 110 18 920
Escola EB 1 de Areal Gordo ........................................... 8000-780 Faro 289804742 75 12 900
Escola EB 1 de Estói ........................................................ 8000-670 Faro 289997100 85 14 620
Escola EB 1 da ilha do Ancão ......................................... 8000-795 Faro 289818914 25 4 300

Total .......................................................................................... 172 860

10 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel Fernandes Coelho. 10-1-100 473

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Guarda, Praça
do Município, 6301-854 Guarda (telefone: 271220220; fax:
271220280).

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

3 � a) Local da execução � Famalicão, Guarda.
b) Designação da empreitada � Centro Cultural de Famalicão,

Guarda.
c) Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no pro-

grama de concurso e caderno de encargos.
d) Preço base do concurso � 67 304 500$ + IVA.
e) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � Prazo de execução da obra � 10 meses.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementa-

res, bem como cópias autênticas destas peças, podem ser exami-
nadas, pedidas e obtidas na entidade referida no n.º 1, nos dias
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normais de expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 às 16 horas.

b) O fornecimento do processo de concurso e documentos com-
plementares far-se-á contra o pagamento de 50 000$, acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor, por cheque, à cobrança ou em nu-
merário.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues ou
enviadas via CTT, em triplicado, sob registo e com aviso de re-
cepção, até às 16 horas do dia 9 de Outubro de 2000, na Secção
de Obras Públicas, Praça do Município, 6301-854 Guarda.

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

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

b) O acto público terá lugar no dia 10 de Outubro de 2000,
pelas 11 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal da
Guarda.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades es-
senciais de financiamento e de pagamento são, respectivamente,
efectuadas mediante a elaboração de auto de medição.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � con-
forme o n.º 7.1 do programa de concurso.

11 � Só serão admitidos a concurso os titulares de
certificado(s) de classificação de empreiteiro de obras públicas
que contenha(m) a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

b) Das 2.ª, 5.ª, 7.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, cor-
respondentes cada uma ao valor dos trabalhos especiali-
zados que lhe respeitam, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em
documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no ponto seguinte;

c) Caso o concorrente não disponha do(s) certificado(s)
exigido(s), indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores desses certificados, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos traba-
lhos que lhe respeitam. O documento a anexar à proposta
conterá as declarações de compromisso firmadas pelo con-
corrente e subempreiteiro, do qual conste o nome deste,
o seu endereço, a titularidade do certificado exigido no
concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos que lhe
respeitam;

d) Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao li-
miar estabelecido nas directivas comunitárias relativas à
coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas
de obras públicas, os concorrentes cuja sede se situe nou-
tro Estado membro da Comunidade Europeia e que não
possuam certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas contendo as classificações da natureza in-
dicada no anúncio e no programa de concurso e na clas-
se correspondente ao valor da proposta poderão concor-
rer fazendo prova da sua inscrição como empreiteiros no
país de estabelecimento com equivalência à inscrição e
classificação portuguesas exigidas no concurso, ou, se
aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idonei-
dade, experiência e capacidade técnica e económica para
a execução de trabalhos daquela natureza.

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

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os
estabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, sendo os critérios de adjudicação os seguintes:

a) Valia técnica da proposta � 45 %;
b) Preço global � 30 %;
c) Prazo de execução � 25 %.

14 � São proibidas variantes ao projecto.
15 � O presente anúncio não foi enviado para publicação no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

16 de Agosto de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 05-1-030 363

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Aviso

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Machico, Lar-
go do Município, 9200 Machico (telefone: 291965120; fax:
291965515).

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

3 � a) Local de execução � freguesia do Caniçal, concelho
de Machico.

b) Designação da empreitada � construção do caminho mu-
nicipal de ligação da estrada municipal da Pedradeira � Bar
Âncora � Caniçal.

Natureza e extensão dos trabalhos � a obra a realizar consta de
montagem e desmontagem do estaleiro; terraplenagens; obras de
arte acessórias, tais como: muros e guardas e serventias; obras de
arte corrente, nomeadamente canais de rega e aquedutos; obras de
arte especiais: pontões; redes de distribuição de água potável; rede
de drenagem de esgotos pluviais; rede de drenagem de esgotos do-
mésticos; pavimentação; iluminação pública e rede de telefones e
TV Cabo. Esta ligação viária tem uma extensão de 788,98 m.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreita-
da estão classificados no Vocabulário Comum para Contratos Pú-
blicos, publicado no suplemento do JOCE, n.º S169, de 3 de Se-
tembro de 1996, com as seguintes referências:

45112410-5 � escavações de fundações e outras obras de es-
cavação, n. e.;

45231200-7 � pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões.

O preço base do concurso é de 168 000 000$, não incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é de 360 dias seguidos a

partir da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Câma-

ra Municipal de Machico (ver n.º 1), onde pode ser examinado
durante as horas de expediente da função pública, desde a data
do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do con-
curso.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e elemen-
tos complementares no serviço indicado no n.º 1, até ao 23.º dia
após publicação deste anúncio no Diário da República.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamen-
to da quantia de 40 000$ + IVA, em dinheiro ou cheque visado
passado à ordem da Câmara Municipal de Machico, no prazo de
seis dias a contar da data da recepção do respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 30.º
dia (dias seguidos) posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, devendo ser enviadas pelo correio, sob regis-
to, com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endere-
ço indicado no n.º 1.

c) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. Os
outros documentos são também obrigatoriamente redigidos em
língua portuguesa; porém, quando pela sua própria natureza ou
origem estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente
fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada, ou em
relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as
pessoas interessadas, mas só poderão intervir os representantes
das firmas devidamente credenciados, nos termos do programa de
concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Munici-
pal de Machico e realizar-se-á pelas 15 horas do 1.º dia útil que
se seguir ao termo do prazo para a entrega das propostas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá pres-
tar, dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5 %
do valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. A obra é financiada
pela Câmara Municipal de Machico e a modalidade de pagamento
é a que consta do caderno de encargos.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se associar em ACE, ou em consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista
a celebração do contrato.
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11 � Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI,
que contenha as seguintes autorizações:

a) 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente
ao valor da sua proposta; 10.ª subcategoria da 3.ª catego-
ria e da classe correspondente ao valor dos trabalhos es-
pecializados que lhe respeitem, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na sua proposta e que será
indicada em documento anexo àquela, caso o concorren-
te não recorra à faculdade conferida na alínea c) do pon-
to 6.1 do programa de concurso; 2.ª subcategoria da 6.ª ca-
tegoria e da classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitem, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na sua proposta e que será
indicada em documento anexo àquela, caso o concorren-
te não recorra à faculdade conferida na alínea c) do pon-
to 6.1 do programa de concurso;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas, a que se referem
as alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a concurso nos
termos dos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar
da data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa,
atendendo aos seguintes factores e ponderações:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica � 60 %;
b) Preço � 40 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Este aviso foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública a 17 de Agosto de 2000 e recebido na Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A., na mesma data.

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

17 de Agosto de 2000. � O Vereador, por delegação do Pre-
sidente da Câmara, Abel Mendonça Viveiros. 10-1-100 475

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Anúncio

Concurso público n.º 4/2000 DT, para a concepção do pro-
jecto e realização da empreitada de remodelação da
piscina municipal da cidade de Moura.

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Moura,
com sede na Praça de Sacadura Cabral, 7860 Moura (telefone:
285250040; telefax: 285251702).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 48.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) O local de execução dos trabalhos é na Rua de Leo-
nardo Mendonça, em Moura.

b) A empreitada consiste em obras de manutenção/remodela-
ção das piscinas municipais da cidade de Moura, conforme defi-
nido no programa base.

c) O concurso refere-se à elaboração de um projecto de acordo
com o programa base definido e à execução das obras definidas
nesse projecto.

4 � O prazo para a apresentação do projecto de execução é
de 20 dias de calendário a partir da data da consignação. A obra
deverá ser executada, no máximo, em 90 dias consecutivos de
calendário.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção
Técnica Administrativa do Departamento Técnico da Câmara Mu-
nicipal de Moura, sita à Praça de Sacadura Cabral, onde pode ser
examinado pelos interessados nos dias úteis, das 9 às 16 horas,
até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Desde que solicitadas até ao fim do segundo terço do prazo
fixado para apresentação das propostas, os interessados poderão
obter cópias, devidamente autenticadas pelo dono da obra, das
peças escritas e desenhadas do processo de concurso, nas condi-
ções indicadas na alínea c), no prazo de seis dias contados a partir

da data da recepção do respectivo pedido escrito na entidade que
preside ao concurso.

c) Os elementos anteriores importam em 9600$, acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), que deverá ser liqui-
dado em dinheiro ou cheque visado no acto da sua aquisição.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas do
30.º dia a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas deverão ser entregues em mão, contra recibo,
pelos concorrentes ou seus representantes, ou remetidas por cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, para a Câmara Muni-
cipal de Moura, com sede na Praça de Sacadura Cabral, 7860
Moura.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em português. Será tido em consideração o dispos-
to no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço.

7 � a) Só podem intervir no acto público representantes dos
concorrentes devidamente credenciados, nos termos do ponto 5.2
do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões,
pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para
apresentação das propostas, indicado na alínea a) do ponto ante-
rior.

8 � O adjudicatário garantirá por caução no valor de 5 % do
preço total da adjudicação o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato da emprei-
tada.

9 � A empreitada será por preço global, nos termos do capí-
tulo I do título II do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os pagamentos serão efectuados de acordo com o estipulado
no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nomeadamente de
acordo com situações mensais.

As modalidades essenciais de financiamento serão o orçamen-
to próprio da Câmara.

10 � A este concurso podem concorrer empreiteiros em nome
individual ou empresas ou grupos de empresas que declarem a sua
intenção de se constituírem juridicamente em consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

11 � Só são admitidos ao presente concurso os concorrentes
que satisfaçam as seguintes condições básicas:

Possuir certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário, que contenha a au-
torização relativa às 1.ª e 10.ª subcategorias da 1.ª catego-
ria e 10.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe
correspondente ao volume da obra a executar;

Revelarem capacidade financeira, económica e técnica para
a execução da obra, conforme definido no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas será de 66 dias con-
tados da data da sua abertura.

13 � O critério de adjudicação atenderá aos seguintes fac-
tores:

Projecto � 30 %:

Valia técnica � 40 %;
Equipa de projectistas/adequabilidade ao programa base

� 60 %.

Execução da empreitada � 70 %:

Preço � 70 %;
Prazo � 10 %;
Valia técnica � 20 %.

19 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 10-1-100 477

Anúncio

Concurso público n.º 5/2000 DT, para adjudicação da em-
preitada de ligação de troços da rede de esgotos à ETAR
de Moura.

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Moura,
com sede na Praça de Sacadura Cabral, 7860 Moura (telefone:
285250040; telefax: 285251702).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 80.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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3 � a) O local de execução dos trabalhos é a área urbana da ci-
dade de Moura.

b) Designação da empreitada � ligação de troços da rede de
esgotos à ETAR de Moura.

A obra a realizar corresponde à categoria 45.21.4, a que se
refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29
de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º 2343/93.

Natureza dos trabalhos e características gerais da obra:

Colocação de tubagens e acessórios, execução de caixas de
visita e de queda e execução de uma estação de pré-trata-
mento de afluentes industriais;

Preço base do concurso � 41 500 000$ (207 001,127 euros).

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � Prazo de execução da obra � igual ou inferior a 180 dias

de calendário a partir da data da consignação. Os trabalhos de-
vem ser iniciados, no máximo, 15 dias após a consignação.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção
Administrativa do Departamento Técnico da Câmara Municipal
de Moura, sita à Praça de Sacadura Cabral, onde pode ser exa-
minado pelos interessados nos dias úteis, das 9 às 16 horas, até
ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Desde que solicitadas até ao fim do segundo terço do prazo
fixado para apresentação das propostas, os interessados poderão
obter cópias, devidamente autenticadas pelo dono da obra, das
peças escritas e desenhadas do processo de concurso, nas condi-
ções indicadas na alínea c), no prazo de seis dias contados a partir
da data da recepção do respectivo pedido escrito na entidade que
preside ao concurso.

c) Os elementos anteriores importam em 22 000$, acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), que deverá ser liqui-
dado, em dinheiro ou cheque visado no acto da sua aquisição.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas do
30.º dia a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas deverão ser entregues em mão, contra recibo,
pelos concorrentes ou seus representantes, ou remetidas por cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, para a Câmara Muni-
cipal de Moura, com sede na Praça de Sacadura Cabral, 7860
Moura.

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

7 � a) Só podem intervir no acto público representantes dos
concorrentes devidamente credenciados, nos termos do ponto 5.2
do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões,
pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para
apresentação das propostas, indicado na alínea a) do ponto ante-
rior.

8 � O adjudicatário garantirá por caução no valor de 5 % do
preço total da adjudicação o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato da emprei-
tada.

9 � A empreitada será por preço global, nos termos do capí-
tulo II do título II do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os pagamentos serão efectuados de acordo com o estipulado
no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nomeadamente de
acordo com situações mensais.

As modalidades essenciais de financiamento serão o orçamen-
to próprio da Câmara.

10 � A este concurso podem concorrer empreiteiros em nome
individual ou empresas ou grupos de empresas que declarem a sua
intenção de se constituírem juridicamente em consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

11 � Só são admitidos ao presente concurso os concorrentes
que satisfaçam as seguintes condições básicas:

Possuir certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário, que contenha a au-
torização relativa 9.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe
correspondente ao volume da obra a executar;

Revelarem capacidade financeira, económica e técnica para
a execução da obra, conforme definido no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas será de 66 dias con-
tados da data da sua abertura.

13 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamen-
te mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores de pondera-
ção:

Preço global mais baixo � 45 %;
Prazo de execução � 35 %;
Valia técnica � 20 %.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.

20 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 10-1-100 476

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Anúncio

Concurso público para a empreitada de construção
da conduta elevatória de água da Seara ao Troviscal

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro, Departamento dos Serviços de Água, Saneamento e Am-
biente (DSASA), Rua do Conde de Ferreira, 3770-851 Oliveira
do Bairro (telefone: 234732100; fax: 234732112).

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

3 � Especificação da empreitada:

a) Local de trabalho � entre a zona da Seara-Oiã e o reser-
vatório do Troviscal;

b) Designação da empreitada � construção da conduta ele-
vatória de água da Seara ao Troviscal;

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais
da obra � montagem e desmontagem de estaleiro, insta-
lação da conduta de água numa extensão de 3582 m, em
tubagens PEAD, DN 200 mm, remoção e reposição de
pavimentos rodoviários em betuminoso numa extensão de
1327 m2.

      Referências ao código CPA (Classificação Estatística de
Produtos por Actividade), a que se refere o Regulamento
(CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Ju-
lho � 45.11.12, 45.21.32 e 45.23.12;

d) Preço base � o preço base do concurso é de 30 031 630$,
com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo máximo de exe-
cução da obra é de 60 dias seguidos.

5 � Processo de concurso e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares po-
dem ser examinados, desde a publicação deste anúncio até
ao dia e hora do acto público do concurso, no Gabinete
de Apoio Administrativo do DSASA da Câmara Munici-
pal de Oliveira do Bairro, na morada indicada no n.º 1, nas
horas normais de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos);

b) Os interessados podem solicitar, por ofício ou por fax, có-
pia do processo de concurso e da documentação, desde a
data de publicação deste anúncio até ao segundo terço do
prazo para apresentação das propostas, sendo fornecido no
prazo máximo de seis dias a contar da data de recepção
do pedido;

c) Os elementos referidos na alínea a) serão fornecidos ao
preço de custo de 7500$ por exemplar (IVA incluído) e o
seu pagamento, efectuado em numerário ou cheque emi-
tido em nome da Câmara Municipal de Oliveira do Bair-
ro, deve ser efectuado no acto de entrega.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia seguido a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública, no Gabinete de Apoio à Presidência, sito no edi-
fício dos Paços do Município, Rua do Conde de Ferreira,
3770-851 Oliveira do Bairro, contra recibo, ou enviadas
pelo correio (CTT), sob registo e com aviso de recepção;
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b) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa e elaborados de acordo com o programa de con-
curso.

7 � Acto público:

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

b) O acto público terá lugar na sala de sessões dos Paços do
Município de Oliveira do Bairro, pelas 11 horas do 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo para entrega das propos-
tas.

8 � Caução � o valor da caução a exigir para garantir o con-
trato é de 5 % do valor da adjudicação, podendo ser prestada por
garantia bancária ou seguro-caução.

9 � Tipo de empreitada � por série de preços e as modali-
dades essenciais de financiamento e de pagamento são através de
autos de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação � no caso de a adju-
dicação da empreitada ser feita a um agrupamentos de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade de consórcio, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Condições de admissibilidade � só serão apreciadas as
propostas dos concorrentes que, à data da sua entrega, satisfaçam
as condições de idoneidade, avaliada nos termos do artigo 55.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, cumulativamente com
as seguintes condições:

a) Os concorrentes detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas devem apresentar o res-
pectivo certificado, emitido pelo Instituto dos Mercados
das Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, ou
cópia autenticada do mesmo, contendo as autorizações das
1.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e classe correspon-
dente ao valor global da proposta, e demais exigências,
nos termos do disposto no artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os concorrentes, não detentores do certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados de Estado pertencente ao espaço económico
europeu, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores do certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados de Estado pertencente ao espaço económico
europeu, farão prova da sua idoneidade e das suas quali-
ficações legais através do cumprimento do disposto no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes deverão preencher os requisitos mínimos
de capacidade económica, financeira e técnica necessári-
os à realização da empreitada, de acordo com o previsto
no programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas terão a
validade de 66 dias úteis contados a partir da data do acto públi-
co do concurso.

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação
será feita à proposta mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores de ponderação:

a) Preço � 60 %;
b) Valia técnica � 40 %:

b.1) Meios humanos disponibilizados para a obra �
20 %;

b.2) Meios materiais disponibilizados para a obra �
20 %.

14 � Propostas com variante ao projecto � não são admiti-
das variantes ao projecto ou a parte dele, sendo permitida apre-
sentação de propostas condicionadas apenas ao prazo.

15 � Publicação do anúncio � esta anúncio foi enviado para
publicação na Imprensa-Nacional Casa da Moeda, S. A., em 9 de
Agosto de 2000.

9 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Acílio Do-
mingues Gala. 05-1-030 362

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MATOSINHOS

Anúncio

Concurso público para emissários � obras
de desobstrução � 2.ª fase � processo n.º 17-DAS/2000

1 � Entidade que preside ao concurso � Serviços Municipa-
lizados de Águas e Saneamento de Matosinhos, com sede na Rua
do 1.º de Maio, 273, 4450 Matosinhos (telefone: 229393200; te-
lefax: 229372919).

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

3 � a) Os trabalhos serão executados nas 10 freguesias do con-
celho de Matosinhos.

b) A empreitada é designada por emissários � obras de deso-
bstrução.

Os trabalhos serão executados em diversos locais das 10 fre-
guesias do concelho de Matosinhos.

As características gerais da obra:

Instalação de colectores de águas residuais em PVC DN200
a DN800, numa extensão de 450 m;

Desobstrução e limpeza de emissários DN200 a DN800, in-
cluindo remoção de lamas e detritos, numa extensão de
5700 m;

Reparação de colectores DN400 a DN800 em 127 m de ex-
tensão;

Reposição de pavimentos numa área de 3100 m2.

O preço base do concurso é de 60 000 000$, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 365 dias, incluindo o
descanso semanal e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados (das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 15 horas e 30 minutos) ou pedidos no De-
partamento de Águas e Saneamento dos Serviços referidos no
n.º 1.

Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de con-
curso e documentos complementares terão de ser apresentados por
escrito até 10 dias antes do termo do prazo do concurso e serão
fornecidos aos concorrentes no prazo de cinco dias úteis após a
sua solicitação.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o paga-
mento, em dinheiro ou cheque passado a favor do tesoureiro
dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Ma-
tosinhos (horário de funcionamento da tesouraria: das 8 horas
e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos), sendo o respectivo
custo de 30 000$, acrescido do imposto sobre o valor acres-
centado (IVA).

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 15 horas e
30 minutos do 31.º dia contado a partir da data da publicação
deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no Departa-
mento de Águas e Saneamento dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento de Matosinhos, sito na Rua do 1.º de Maio,
273, 4450 Matosinhos.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os repre-

sentantes legais dos concorrentes e, como tal, documentados.
b) O acto público do concurso terá lugar pelas 14 horas e

30 minutos do 1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo, na sala
de reuniões destes Serviços Municipalizados de Águas e Sanea-
mento.

8 � Não é exigida caução provisória.
9 � A empreitada é em regime de série de preços e será fi-

nanciada pela dotação do orçamento dos Serviços Municipaliza-
dos de Águas e Saneamento de Matosinhos.

10 � A empreitada pode ser adjudicada a um agrupamento de
empresas que declarem inequivocamente a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � Só podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de

obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Pú-
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blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as se-
guintes autorizações, de acordo com o n.º 1.º da Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, e correcção constante da Portaria n.º 660/99,
de 17 de Agosto:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria;
2.ª subcategoria da 3.ª subcategoria;
3.ª subcategoria da 3.ª categoria;
4.ª subcategoria da 3.ª categoria;
9.ª subcategoria da 3.ª categoria;
12.ª subcategoria da 3.ª categoria;
2.ª subcategoria da 6.ª categoria e todos da classe correspon-

dente ao valor da proposta.

a1) A titularidade do alvará contendo as autorizações
exigidas prova-se pelo cumprimento do artigo 69.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

c) Outras condições mínimas de carácter económico, financei-
ro e técnico que cada concorrente terá de observar cumu-
lativamente, sob pena de exclusão (artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março):

Carácter económico e financeiro:

1) Análise de risco � serão excluídos todos os concor-
rentes que apresentem:

Responsabilidades de crédito em mora;
Responsabilidades de crédito em contencioso.

      Nota. � Estes itens serão analisados de acordo
com o documento emitido pelo Banco de Portugal, de
acordo com o exigido na alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

2) Indicadores económicos e financeiros � construídos
com base no modelo do IRC, conforme documento
exigido na alínea i) do n.º 1 do artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Cobertura do imobilizado:

Capitais permanentes/imobilizado líquido > 0,08

sendo que:

Capitais permanentes = capitais próprios +
+ débitos a médio e longo prazo

Autonomia financeira (%):

Capitais próprios + suprimentos/activo total
líquido  > 20

Liquidez reduzida:

Caixa + depósitos à ordem + (títulos negociáveis
e outras operações de tesouraria � provisões) +

+ créditos a curto prazo/dívidas a curto prazo > 0,08

3) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano a
sua actividade, a avaliação da capacidade económica
e financeira será efectuada com base nas informações
prestadas em documento abonatório de uma institui-
ção bancária reconhecida, e não de acordo com os
indicadores;

4) No caso de se tratarem de grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamen-
te uma única entidade, um agrupamento complemen-
tar de empresas ou um consórcio externo, cada uma
das empresas deverá preencher os requisitos mencio-
nados nas alíneas 1) e 2), sob pena de exclusão.

Carácter técnico:

Pelo menos uma obra executada nos últimos cinco anos
da mesma natureza e dimensão e complexidade idên-
ticas;

Certificados de boa execução passados pelo dono da
obra.

12 � O prazo de validade da proposta será de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, nas condições
estipuladas no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

13 � As propostas dos concorrentes qualificados serão anali-
sadas segundo o critério de adjudicação da proposta mais vanta-
josa, sendo os factores de apreciação e as respectivas pondera-
ções os seguintes:

Garantia de boa execução e qualidade técnica (50 %);
Preço (50 %).

A qualidade técnica da proposta será avaliada com base nos se-
guintes subfactores, todos com a mesma importância:

Memória descritiva e programa de trabalhos � 12,5 %;
Pessoal afecto à obra � 12,5 %;
Equipamento afecto à obra � 12,5 %;
Qualidade dos materiais a incorporar em obra � 12,5 %.

O preço será tido em conta proporcionalmente ao valor das pro-
postas, sendo atribuído o valor máximo (50 %) àquela que apre-
sentar o menor preço.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.

26 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Guilherme Pinto. 10-1-100 485

Anúncio

Concurso público para cobertura e desodorização
dos desarenadores e decantadores da ETAR de Matosi-
nhos.

1 � Entidade que preside ao concurso � Serviços Municipa-
lizados de Águas e Saneamento de Matosinhos, com sede na Rua
do 1.º de Maio, 273, 4450 Matosinhos (telefone: 229393200; te-
lefax: 229372919).

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

3 � a) O local de execução da obra situa-se na Avenida do
Coronel Hélder Ribeiro, em Leça da Palmeira.

b) A empreitada é designada por cobertura e desodorização dos
desarenadores e decantadores da ETAR de Matosinhos. Os traba-
lhos consistem em:

Pretendendo-se limitar a propagação de cheiros e odores ori-
ginados no processo de tratamento, é necessário que estes
sejam recolhidos e tratados, o que implica proceder à co-
bertura dos desarenadores e decantadores primários e ins-
talação de uma central de desodorização;

Faz parte da empreitada a concepção e execução dos pórti-
cos das coberturas, a iluminação e drenagem das águas
pluviais dos pavilhões, a pavimentação das zonas interio-
res aos pavilhões, o sistema integral de desodorização de
todo o ar extraído do interior dos edifícios e as instalações
eléctricas;

A concurso será submetido, por cada concorrente, um pro-
jecto base, constituído de acordo com as Instruções para
Cálculo de Honorários de Projectos de Obras Públicas �
Portaria de 7 de Fevereiro de 1972, que deverá ser
orçamentado de forma a incluir o fornecimento dos mate-
riais, construção e montagem, compatibilização com as
instalações e equipamentos existentes ou a executar e os
acabamentos.

O preço base do concurso é de 300 000 000$, com exclusão
do IVA.

4 � O prazo de execução da obra é menor ou igual a oito
meses, incluindo o descanso semanal e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementa-
res podem ser examinados ou pedidos (das 8 horas e 30 minutos
às 15 horas e 30 minutos) na Direcção de Estudos, Planeamento
e Projectos dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento
de Matosinhos.

Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de con-
curso e documentos complementares terão de ser apresentados por
escrito até 10 dias antes do termo do prazo do concurso e serão
fornecidos aos concorrentes no prazo de seis dias úteis após a sua
solicitação.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamen-
to, em dinheiro ou cheque passado a favor do tesoureiro dos
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Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Matosinhos,
sendo o respectivo custo de 50 000$, acrescido do imposto so-
bre o valor acrescentado (IVA).

6 � a) As propostas terão de ser apresentadas até às 15 horas
e 30 minutos do 45.º dia contado a partir da data da publicação
deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Direcção
de Estudos, Planeamento e Projectos dos Serviços Municipaliza-
dos de Águas e Saneamento de Matosinhos, Rua do 1.º de Maio,
273-4450 Matosinhos.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os repre-

sentantes legais dos concorrentes e, como tal, documentados.
b) O acto público do concurso terá lugar pelas 14 horas e

30 minutos do 1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo, na sala
de reuniões destes Serviços Municipalizados de Águas e Sanea-
mento.

8 � Não é exigida caução provisória.
9 � A empreitada é em regime de preço global e será finan-

ciada pela dotação do orçamento dos Serviços Municipalizados
de Águas e Saneamento de Matosinhos.

10 � A empreitada pode ser adjudicada a um agrupamento de
empresas que declarem inequivocamente a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � Só podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de

obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as se-
guintes autorizações: 1.ª e 3.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª,
8.ª, 9.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª categoria e 11.ª subcategoria
da 6.ª categoria e da classe correspondente ao valor da proposta;

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

c) Outras condições mínimas de carácter económico, financei-
ro e técnico que cada concorrente terá de observar
cumulativamente, sob pena de exclusão (artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março):

Carácter económico e financeiro:

1) Análise de risco � serão excluídos todos os concor-
rentes que apresentem:

Responsabilidades de crédito em mora;
Responsabilidades de crédito em contencioso.

     Nota. � Estes itens serão analisados de acordo
com o documento emitido pelo Banco de Portugal,
de acordo com o exigido na alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

2) Indicadores económicos e financeiros � construídos
com base no modelo do IRC, conforme documento
exigido na alínea i) do n.º 1 do artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Cobertura do imobilizado:

Capitais permanentes/imobilizado líquido > 1

sendo que:

  Capitais permanentes = capitais próprios +
+ débitos a médio e longo prazo

Autonomia financeira (%):

Capitais próprios + suprimentos/activo total
líquido > 25

Liquidez reduzida:

Caixa + depósitos à ordem + (títulos negociáveis
e outras operações de tesouraria � provisões) +
+ créditos a curto prazo/dívidas a curto prazo > 1

3) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano a
sua actividade, a avaliação da capacidade económica
e financeira será efectuada com base nas informações
prestadas em documento abonatório de uma institui-

ção bancária reconhecida, e não de acordo com os
indicadores;

4) No caso de se tratarem de grupos de empresas que
declarem a intenção de constituírem juridicamente
uma única entidade, um agrupamento complementar
de empresas ou um consórcio externo, cada uma das
empresas deverá preencher os requisitos mencionados
nas alíneas 1) e 2), sob pena de exclusão.

Carácter técnico:

Pelo menos uma obra executada nos últimos cinco anos
da mesma natureza e dimensão e complexidade idên-
ticas;

Certificados de boa execução passados pelo dono da
obra.

12 � O prazo de validade da proposta será de 66 dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso, nas condições
estipuladas no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

13 � As propostas dos concorrentes qualificados serão anali-
sadas segundo o critério de adjudicação da proposta mais vanta-
josa, sendo os factores de apreciação e as respectivas pondera-
ções os seguintes:

Qualidade técnica da proposta � 50 %;
Preço � 30 %;
Prazo � 20 %

A qualidade técnica da proposta será avaliada com base nos se-
guintes subfactores e ponderações:

Qualidade do projecto base e soluções propostas pelos con-
correntes � 25 %;

Qualidade e desempenho dos equipamentos e materiais a in-
corporar na obra � 25 %.

O preço e o prazo serão tidos em conta proporcionalmente aos
valores apresentados, sendo atribuídas as cotações máximas aos
menores valores.

31 de Julho de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Guilherme Pinto. 10-1-100 425

ENTIDADES PARTICULARES

FUNDAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Anúncio

Concurso público para aquisição de serviços
e aluguer de salas

1 � Entidade � Fundação para a Divulgação das Tecnologi-
as de Informação (FDTI), com sede em Lisboa, na Estrada das
Laranjeiras, 233 (telefone: 217221980; fax: 217264138).

2 � Objecto do concurso público � serviços a que se refere
o n.º 3 do artigo 191.º, constante do anexo VII, categoria 17 �
hotelaria e restauração, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
incluindo o aluguer de salas, na área do concelho do Porto e ou
concelhos limítrofes, conforme consta e está melhor descrito no
n.º 2 do caderno de encargos � características dos serviços a
fornecer.

3 � Não são permitidas alterações às cláusulas constantes
do caderno de encargos, sendo no entanto permitidas propos-
tas variantes, desde que as mesmas cumpram na sua máxima
extensão todos os requisitos constantes do objecto do presen-
te concurso público e desde que a sua apresentação pelos con-
correntes seja clara e objectivamente fundamentada e justifi-
cada como correspondendo a uma real mais-valia para a entidade
adjudicante.

4 � Elementos e formalidades a preencher pelos concorren-
tes relativamente à elaboração e apresentação das propostas � os
constantes dos artigos 96.º e 97.º, incluindo os requisitos cons-
tantes dos artigos 34.º a 36.º, todos do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

5 � For0ma jurídica � nos termos do disposto no n.º 4 do ca-
derno de encargos.
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6 � Informações e documentação � até vinte e quatro horas
antes do termo do prazo para apresentação das propostas, direc-
tamente na sede da entidade ou através do telefone 217221980,
fax 217264138, onde também estão patentes e podem ser levan-
tados o caderno de encargos e programa, de segunda-feira a sex-
ta-feira, entre as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minu-
tos e entre as 14 e as 18 horas.

7 � Entrega de propostas � entregues directamente na sede
da entidade, contra entrega de recibo, ou enviadas via postal, re-
gistadas e com aviso de recepção, desde que recebidas na sede
da entidade adjudicante até às 18 horas do dia 9 de Outubro de
2000, indicando como referência «Concurso público para a aqui-
sição de serviços de hotelaria, restauração e aluguer de salas �
AFMPI 2000/2001».

8 � Língua � a proposta e todos os demais documentos que
a acompanharem apresentados pelos concorrentes devem estar re-
digidos em língua portuguesa, sendo que, se os mesmos
corresponderem à tradução de documentos originais noutra lín-
gua, as traduções devem ser obrigatoriamente certificadas.

9 � Sessão pública de abertura das propostas � no dia 10 de
Outubro de 2000, pelas 15 horas, na Avenida da Liberdade, 194,
8.º, podendo a ela assistir os representantes, devidamente creden-
ciados, das entidades concorrentes.

10 � Critérios de adjudicação do contrato, por ordem decres-
cente de importância:

Adequação técnica e funcional das propostas;
Preço;
Qualidade;
Capacidade técnica.

11 � Os concorrentes serão obrigados a manter íntegras e
inalteradas as propostas apresentadas a concurso durante pelo me-
nos 60 dias, podendo ser-lhes pedido prorrogação do prazo ini-
cial até um máximo de mais 30 dias.

12 � As modalidades de pagamento são as constantes do n.º 5
do caderno de encargos, devendo o concorrente (individualmen-
te ou o agrupamento de concorrentes) a quem for adjudicado o
fornecimento prestar caução correspondente a 5 % do valor total
da adjudicação.

13 � Não houve lugar à publicação de anúncio indicativo,
sendo o contrato a celebrar de natureza privada.

14 � Enviado para publicação no Diário da República, 3.ª sé-
rie, e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 18 de
Agosto de 2000.

17 de Agosto de 2000. � Pelo Conselho de Administração,
(Assinaturas ilegíveis.) 3-2-000 104

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P.

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada de «Lote
2.2.4 � Linha do Sul, troço quilómetro 94/Ermidas-
-Sado � passagens superiores e restabelecimentos».

1 � O concurso é realizado pela Rede Ferroviária Nacional,
REFER, E. P., Equipa de Projecto Ligação Lisboa/Algarve, Rua
de Diogo do Couto, 1, 2.º piso, 1100-194 Lisboa (fax: 218816284;
telefone: 218816000).

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

3 � A empreitada é caracterizada por:

a) Local de execução � Linha do Sul, entre os quilómetros
102 e 126;

b) Designação da empreitada � «Lote 2.2.4 � Linha do Sul,
troço quilómetro 94/Ermidas-Sado � passagens superio-
res e restabelecimentos».

   A empreitada compreende � construção de cinco pas-
sagens superiores aos quilómetros 104 + 750, 108 + 300,
110 + 961, 122 + 100 e 125 + 046 e respectivos restabe-
lecimentos.

  Descrição estatística dos trabalhos � correspondem aos
códigos 45.21.21, 45.25.31, 45.21.41, 45.11.23, 45.23.12
e 45.21.64 da Classificação Estatística de Produtos por Ac-
tividades (CPA), a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho de 1998, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

  O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de PTE
295 000 000 (1 471 453,80 euros);

c) A empreitada não está dividida em lotes;
d) O projecto de execução da empreitada será fornecido

pela REFER, E. P./Equipa de Projecto Ligação Lisboa/
Algarve.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 300 dias de ca-
lendário, contados a partir da data da consignação.

5 � Estará à disposição dos concorrentes a documentação e
informações sobre o concurso nos seguintes termos:

a) O processo de concurso, constituído por programa de con-
curso, caderno de encargos e peças escritas e desenhadas
do projecto de execução, pode ser examinado no endere-
ço indicado no n.º 1 deste anúncio, nos dias úteis e horas
de expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das 10 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos
às 17 horas), até ao último dia útil anterior ao acto públi-
co do concurso.

       Desde que solicitem na entidade indicada no n.º 1 deste
anúncio até 15 dias úteis antes da data limite para entre-
ga das propostas, poderão os interessados obter cópias do
referido processo de concurso. Os elementos solicitados
serão fornecidos no prazo de cinco dias úteis a contar da
data de recepção do respectivo pedido escrito (carta ou
fax);

b) O custo da totalidade do processo referido no n.º 5, alí-
nea a), é de PTE 120 000 (598,56 euros), acrescido do
IVA à taxa legal em vigor. A entrega dos documentos so-
licitados, nos termos da alínea a), ocorrerá mediante pro-
va de pagamento por depósito no Banco BPI, conta
n.º 4905294-000-001/182, em nome de Rede Ferroviária
Nacional, REFER, E. P., ou a liquidar na tesouraria da
REFER, E. P.

6 � A entrega das propostas será feita como segue:

a) As propostas terão de dar entrada no local indicado no
n.º 1 deste anúncio até às 17 horas do dia 2 de Outubro
de 2000;

b) As propostas serão entregues directamente pelos concor-
rentes ou seus representantes no local indicado no n.º 1
deste anúncio, contra recibo, ou remetidas através do ser-
viço oficial dos correios, sob registo e com aviso de re-
cepção, para o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio.
Neste último caso, o concorrente será o único responsá-
vel pelos atrasos que porventura se verifiquem, não poden-
do basear nesse facto qualquer reclamação na hipótese de
a entrada dos documentos ocorrer já depois de terminado
o prazo estabelecido para a entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

7 � O acto público do concurso seguirá os seguintes trâmi-
tes:

a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas, só podendo intervir as representantes
dos concorrentes devidamente credenciadas;

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar nas
instalações da REFER, Rua de Diogo do Couto, 1, 2.º
piso, 1100-194 Lisboa, e realizar-se-á pelas 10 horas do
dia útil seguinte ao definido no n.º 6, alínea a).

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada pres-
tará uma caução de 5 % do preço total do respectivo contrato,
para garantia do contrato a celebrar.

9 � A empreitada é por preço global. Os pagamentos ao em-
preiteiro serão feitos até 44 dias úteis após a data dos autos de
medição, devidamente aprovados e assinados por ambas as par-
tes, devendo a emissão da respectiva factura ocorrer de imedia-
to, e ainda com observância do disposto nos artigos 21.º, 202.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as condições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas.

No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, an-
tes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no de responsabilidade solidária.
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11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobili-
ário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações (Decre-
to-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 660/99, de
17 de Agosto):

6.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe corresponden-
te ao valor da proposta;

1.ª e 4.ª subcategorias da 3.ª categoria, nas classes cor-
respondentes ao valor dos trabalhos que lhes respei-
tam;

2.ª, 5.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria, nas classes
correspondentes ao valor dos trabalhos que lhes res-
peitam.

      Os consórcios externos de empresas e os agrupamen-
tos complementares de empresas constituídos nos termos
do n.º 10 aproveitam das autorizações das associadas, de-
vendo pelo menos a classe de uma delas cobrir o valor
total da proposta;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro aplica-se o disposto nos artigos
67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas
condições do programa de concurso;

c) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa, em caso de apresenta-
ção associada, nos termos e para efeitos do disposto no
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será
feita com base nos indicadores abaixo indicados, sendo
obrigatório o cumprimento de pelo menos um indicador
de liquidez e dois de estrutura financeira, não podendo, em
qualquer caso, apresentar situação líquida negativa.

Indicador Valor mínimo Significado

i) Liquidez geral > 1.0 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obriga-
ções correntes.

Liquidez..................... ii) Liquidez reduzida............... > 0.7 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obriga-
ções correntes, sem recurso às suas existências.

Estrutura financeira... i) Capital próprio/activo total > 0.2 Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo
através de capitais próprios.

ii) Encargos financeiros/vendas < 0.07 Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas .... < 0.3 Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

d) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente será feita
com base no explicitado no programa de concurso.

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

Se necessário, este prazo considerar-se-á prorrogado, por con-
sentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por mais 44 dias úteis.

13 � Critérios de adjudicação da empreitada � os facto-
res de apreciação das propostas para adjudicação serão, nos
termos do disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, os seguintes, por ordem decrescente da sua
importância:

1.º Garantia e qualidade de boa execução;
2.º Preço;
3.º Prazo.

Os factores referidos nos n.os 1.º, 2.º e 3.º desta alínea terão os
pesos de 50 %, 40 % e 10 %, respectivamente.

Nos termos do disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, os subfactores de apreciação e respectiva pon-
deração estão explicitados no programa de concurso.

14 � Não é autorizada a apresentação de variantes.
15 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas,

nos termos previstos no programa de concurso.
16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 18 de Agosto de 2000.

11 de Agosto de 2000. � O Vice-Presidente do Conselho de
Administração, Raul Vilaça e Moura. 18-2-018 352

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 194,
de 23 de Agosto de 2000, de p. 17 859 a p. 17 861, foi publi-
cado com inexactidão o anúncio do Instituto para a Conserva-
ção e Exploração da Rede Rodoviária com o registo 10-2-118
575. Assim, rectifica-se que na alínea a) do n.º 11 onde se lê
«1.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta» deve ler-se «1.ª subcategoria da
3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da proposta».

19-1-5182
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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Instituto das Comunicações de Portugal

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º
3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agos-
to, o Instituto das Comunicações de Portugal torna público o
seguinte:

1 � Constituem a «classe 1» os equipamentos de rádio que,
nos termos do supramencionado diploma, possam ser colocados
no mercado e em serviço sem restrições.

2 � À classe de equipamentos mencionada no n.º 1 não é atri-
buído qualquer identificador da classe de equipamento.

3 � Constituem a «classe 2» os equipamentos de rádio cuja
colocação no mercado seja restringida conforme previsto no n.º
2 do artigo 16.º, ou cuja colocação em serviço seja condicionada
nos termos do artigo 12.º

4 � À classe de equipamentos mencionada no n.º 3 é atribu-
ído o seguinte identificador da categoria do equipamento:

18 de Agosto de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, João Confraria, administrador. 03-2-41 749

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Processos Especiais

Secção de Processos Especiais

Alvará de aprovação de uniforme n.º 125/2000

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 231/98, de 22 de Julho, e n.º 8.º da Portaria n.º 971/98, de 16
de Novembro, faz-se público que, por meu despacho de 8 de
Junho de 2000, nos termos da subdelegação de competência cons-
tante do Despacho n.º 4045/2000, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 42, de 19 de Fevereiro de 2000, aprovei o
modelo de uniforme a utilizar pela empresa PREVIG � Preven-
ção, Vigilância e Segurança, L.da, com sede em Matosinhos, na
Rua do Padre Gaspar Portocarrero, 232, Guifões, cujo original se
encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, no processo V-10/7.

Por ser verdade, mandei passar o presente alvará, que faço pu-
blicar no Diário da República.

21 de Julho de 2000. � O Secretário-Geral-Adjunto, Higino
Marques Pinto. 01-2-16 078

Despacho (extracto)

Para efeitos do disposto no n.º 14.º da Portaria n.º 969/98, de
16 de Novembro, e por referência ao Decreto-Lei n.º 231/98, de
22 de Julho, torna-se público que, por despacho de 7 de Maio de
2000 do Secretário de Estado da Administração Interna, foram
concedidos os alvarás n.os 57-A e 57-C à empresa PREVIG �
Prevenção, Vigilância e Segurança, L.da, com sede em Matosinhos,
na Rua do Padre Gaspar Portocarrero, 232, Guifões, para o exer-

cício, em todo o território nacional, das actividades de «explora-
ção e gestão de centrais de recepção e monitorização de alarmes
de roubo e intrusão, bem como a gestão, manutenção e explora-
ção de sistemas de segurança» e «vigilância de bens móveis e
imóveis e o controlo da entrada, saída e presença de pessoas, bem
como a prevenção da entrada de armas, substâncias, engenhos e
objectos de uso e porte legalmente proibidos em edifícios e re-
cintos de acesso vedado ou condicionado ao público», previstas,
respectivamente, nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 2.º do ci-
tado Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho.

A PREVIG � Prevenção, Vigilância e Segurança, L.da, está au-
torizada a utilizar os meios de segurança identificados no ar-
tigo 12.º do Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho, a saber:

Meios de vigilância electrónica, de detecção de armas e ou-
tros objectos.

16 de Agosto de 2000. � Pelo Secretário-Geral, José Andrade
Curto, secretário-geral-adjunto. 01-2-16 077

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção Regional do Algarve do Ministério
da Economia

Contrato (extracto)

Hernâni Miguel Jesus Neves Ferreira dos Santos � celebrado
contrato de avença (exercício de actividade profissional de en-
genharia eléctrica e electrotécnica � ramo de sistemas de ener-
gia e controlo), com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2000,
por um ano, tacitamente renovável por igual período. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Agosto de 2000. � O Director Regional, Joaquim José
Brandão Pires. 10-2-118 722

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São João de Deus

Por deliberação do conselho de administração de 9 de Maio
de 2000:

Rescindidos os contratos de prestação de serviços em re-
gime de tarefa, celebrados com os médicos abaixo in-
dicados, com efeitos a partir de 16 de Julho de 2000:

Alexandre Manuel de Macedo Alves.
Emília Maria Oliveira Trovisqueira Jácome.

Por despacho do conselho de administração de 11 de Julho
de 2000:

Dina Teresa Clemente de Oliveira Magalhães � denunciado, a
seu pedido, o contrato de prestação de serviços em regime de
tarefa, com efeitos a partir de 13 de Outubro de 1999.

4 de Agosto de 2000. � O Administrador-Delegado, Nuno
Valença Pinto Ferreira. 10-2-118 723

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio

Faz saber que nos autos de acção especial de declaração de fa-
lência registados sob o n.º 83/00, a correr termos pela única sec-
ção desta comarca, em que é requerente LAMIFIL � Ind. e Com.

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
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de Couros, L.da, com sede em Alcanena, e requerida Lopes Car-
doso, L.da, com sede em Vila Moreira, Alcanena, foi, por senten-
ça de 21 de Julho de 2000, a requerida declarada em estado de
falência, tendo sido fixado o prazo de 30 dias, contados a partir
da data da publicação do anúncio no Diário da República, para
os credores reclamarem os respectivos créditos, podendo, no prazo
de 5 dias contados da referida publicação, deduzir oposição por
embargos à sentença, nos termos do disposto no artigo 129.º do
CPEREF.

24 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito (de turno), Helena
Maria Orvalho S. Nogueira. � A Escrivã-Adjunta, Natércia Ma-
ria Morgado Isidro. 01-2-16 076

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

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência n.º 256/00, pen-
den tes  neste 3.º Juízo Cível, em que é requerente
TECTODIVISOUSAS � Tectos Falsos e Divisórias Irmãos
Sousa, L.da, e requerida Construções Baixo Cávado, L.da, com sede
na Rua de Silva Vieira, Ed. Franja, fracção O, escritório n.º 5,
desta comarca de Barcelos, correm éditos de 10 dias, contados
da publicação do anúncio na 3.ª série do Diário da República,
citando os credores da requerida para, no prazo de 10 dias pos-
terior ao dos éditos, não só deduzirem oposição ou justificarem
os seus créditos, como proporem qualquer providência diferente
da requerida, devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios
de prova de que disponham, nos termos do artigo 20.º, n.os 1,
alínea a), 2 e 3, do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, e
ainda, no mesmo prazo, pronunciarem-se, querendo, sobre a de-
signação do gestor ou liquidatário judicial.

Que a petição inicial deu entrada neste Tribunal no dia 6 de
Julho de 2000.

24 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Isabel Maria Re-
belo Antunes Ferreira. � A Escrivã-Adjunta, Maria Celeste Oli-
veira. 10-2-118 735

TRIBUNAL DA COMARCA DE CASTELO BRANCO

Anúncio

Falência n.º 269/00 � 3.º Juízo.
O Dr. Fernando de Oliveira Barbosa, juiz de direito, de turno, na

comarca de Castelo Branco:

Faz saber que nos autos de falência n.º 269/00, em que é re-
querente Ferreira & Roda � Material Eléctrico, L.da, com sede
na Rua de Francisco Rodrigues Lobo, 12, C/D, em Lisboa, e re-
querida Albiquadros � Fábrica de Quadros Eléctricos e Venda de
Material, L.da, com sede na Rua da Cidade de Castelo Branco, 7,
em Alcains, são citados os credores para, no prazo de 10 dias,
que começa a correr depois de finda a dilação de 10 dias conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham � artigo 20.º, n.os 1, alínea
a), 2 e 3, do Decreto-Lei n.º 132/93, na redacção do Decreto-Lei
n.º 315/98, de 20 de Outubro.

A petição inicial deu entrada em Juízo no dia 7 de Julho de
2000.

1 de Agosto de 2000. � O Juiz de Direito, Fernando Barbo-
sa. � O Oficial de Justiça, José Geraldes Dias. 4-2-15 088

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência n.º 241/00, em que é re-
querente o Banco Português do Atlântico, S. A., com sede na
Praça de D. João I, 28, Porto, e requerida PALMATEX � Indús-
tria Têxtil, L.da, com sede no lugar do Barral, Palmeira, Espo-
sende, são citados os credores da requerida para, no prazo de 10
dias, decorrida que esteja a dilação de 10 dias, contados da pu-
blicação do anúncio no Diário da República, querendo, deduzi-

rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
providência diferente da requerida, devendo, em todos os casos,
oferecer os meios de prova de que disponham � artigo 20.º do
CPEREF.

A petição deu entrada em Juízo no dia 17 de Julho de 2000.

24 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Isabel Maria Rebelo
Antunes Ferreira. � A Escrivã-Adjunta, Fernanda Mendes Lomba
de Sousa. 06-2-051 065

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Acção especial de recuperação de empresa n.º 369/2000 � 1.º Juízo
Cível.

Requerente � Velo d�Ouro � Comércio e Indústria de Peles,
L.da, com sede no lugar de Fonte do Outeiro, freguesia e con-
celho de Alcanena.

Requerida � POLICRUSTE � Sociedade de Acabamentos de
Peles, S. A., com sede no lugar de Telhado, freguesia de
Penselo, Guimarães.

Citam-se por este meio todos os credores da requerida acima
identificada para, no prazo de 10 dias, finda a dilação de 10 dias,
contados da publicação do anúncio no Diário da República, de-
duzirem oposição à acção, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer providência das previstas no artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, com as alterações previstas nos
Decretos-Leis n.os 315/98 e 316/98, de 20 de Outubro, devendo,
em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham, nos termos do artigo 20.º do citado diploma legal.

A acção supra-referida deu entrada neste Juízo em 15 de Ju-
nho de 2000 (artigo 19.º do CPEREF).

Os prazos em curso terão a natureza urgente conferida no ar-
tigo 10.º, n.º 1, correndo continuamente, inclusive durante as fé-
rias judiciais, neste caso até à prolação do despacho de prosse-
guimento da acção, se o houver.

4 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Raquel Gentil de
Castro Batista Tavares. � O Escrivão de Direito, Alfredo Luís
Marcelino. 10-2-118 736

TRIBUNAL DA COMARCA DA HORTA

Anúncio

Faz-se saber que no processo de falência n.º 81/2000, entrado
em 30 de Março de 2000, que corre na Secção de Processos desta
secretaria judicial, movido pela Fábrica de Tabaco Micaelense,
com sede na Rua de José Bensaúde, 42, 9500 Ponta Delgada,
contra a falida VERAPRIMA � Comércio Alimentar e de Elec-
trodomésticos, L.da, com sede na Rua do Dr. Melo e Simas, 2,
9900 Horta, são citados os credores desconhecidos desta socie-
dade para, no prazo de 10 dias, que começa a contar depois de
finda a dilação de 10 dias, contados da data da segunda e última
publicação deste anúncio, querendo, não só deduzirem oposição
ou justificarem os seus créditos, como proporem qualquer provi-
dência diferente da requerida, devendo, em todos os casos, ofe-
recer logo os meios de prova de que disponham.

14 de Julho de 2000. � O Juiz de Direito, João Carlos Cres-
po Felgar. � O Escrivão de Direito, António Leal.10-2-118 699

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE PORTIMÃO

Anúncio

Processo n.º 54/2000.
Falência (requerida).
Requerente � CAFFECEL � Indústria Torrefactora de Cafés,

L.da

Requerida � PORTIVINHOS � Comércio de Bebidas, L.da
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A Dr.ª Sandra Henriques Alves, juíza de direito do Tribunal da Co-
marca de Portimão:

Faz saber que nos autos de falência registados sob o n.º 54/2000,
do 3.º Juízo Cível, em que é requerente CAFFECEL � Indústria de
Lameiros, Refojos, Cabeceiras de Basto, e requerida PORTIVINHOS
� Comércio de Bebidas, L.da, com sede na Quinta do Amparo, lote
37, cave, Portimão, são os credores da requerida citados para, den-
tro do prazo de 10 dias decorridos que sejam 10 dias de dilação,
contados da publicação do último anúncio no Diário da República,
não só deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos, como
proporem qualquer providência diferente da requerida, devendo para
tanto oferecerem, de imediato, os meios de prova, como preceitua
o disposto no artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Decreto-Lei n.º 315/98, de
20 de Outubro.

A petição inicial deu entrada neste Juízo em 21 de Fevereiro
de 2000.

12 de Julho de 2000. � A Juíza de Direito, Sandra Henriques
Alves. � O Oficial de Justiça, Maria do Carmo Alvito.

06-2-051 076

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio

O Dr. Alcides José Carvalho Rodrigues, juiz de turno na comarca
de Santo Tirso:

Faz saber que no processo de falência n.º 312/00, a correr seus
termos por este Juízo, foi, por sentença de 26 de Julho de 2000,
declarada em estado de falência Olívia Rosa Reis Ferreira, divor-
ciada, com o número fiscal 162064896, residente na Rua de Pi-
nheiro Chagas, Estrela, Trofa, tendo sido fixado o prazo de 25
dias, a contar da data da publicação do anúncio no Diário da
República, para a reclamação de créditos.

27 de Julho de 2000. � O Juiz de Direito, Alcides José Car-
valho Rodrigues. � A Escrivã-Adjunta, Maria José Campos Gui-
marães. 06-2-051 069

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

Anúncio

Faz-se saber que correm éditos de 10 dias nos autos de pres-
tação de contas n.º 172/97/PC, pendentes neste 2.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca do Seixal, e apensos aos autos de falência
da firma ARGIPRE � Indústria Transformadora de Metais, L.da,
que teve sede no Parque Industrial de Santa Marta de Corroios,
lote 9, 2855 Corroios, comarca do Seixal, notificando a falida e
os credores da falida para, no prazo de cinco dias após o dos
éditos, contados da data da publicação do respectivo anúncio, se
pronunciarem acerca da operação, nos termos do artigo 223.º do
CPEREF.

18 de Janeiro de 2000. � A Juíza de Direito, Alexandra Ma-
ria Rolim Mendes. � A Escrivã-Adjunta, Maria de Lurdes G. F.
Correia. 01-2-16 079

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 263/98 � Falência � 2.º Juízo.
A Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do

2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos autos de declaração de falência n.º 263/98,
a correrem termos pelo 2.º Juízo deste Tribunal, em que é re-
querente UNICER � União Cervejeira, S. A., e requerida
VALOESTE � Empreendimentos e Representações, L.da, com
sede na Rua de Manuel Henrique, 160, Alcabideche, em Cascais,
correm éditos de 30 dias, contados da data da segunda e última
publicação do anúncio, citando a requerida para, no prazo de 10
dias findos os dos éditos, deduzir oposição e juntar todos os ele-

mentos de prova disponíveis, nos termos do disposto nos arti-
gos 20.º, n.os 1, alínea a), e 2, do CPEREF, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, e artigo 236.º, n.º 1,
do CPC, nos autos supra-referidos, pelos fundamentos constantes
da petição inicial, a qual deu entrada neste Tribunal no dia 14
de Dezembro de 1998, e o duplicado encontra-se à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais
de expediente.

No mesmo prazo deverá a requerida juntar aos autos os elemen-
tos a que se referem as alíneas a) a d), f) e h) do n.º 1 do artigo 16.º
do CPEREF, e que são:

Relação de todos os credores e respectivos domicílios, com a
indicação dos montantes dos seus créditos, datas de venci-
mento e garantias de que beneficiem:

a) Relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra a empresa;

b) Tendo a empresa contabilidade organizada, fotocópi-
as do registo contabilístico do último balanço do in-
ventário e da conta de ganhos e perdas, bem como os
livros referentes aos últimos três anos;

e) Informar se existe comissão de trabalhadores;
f) Tratando-se de sociedade, relação dos sócios conhe-

cidos e mapa de pessoal;
g) Tratando-se de empresa individual, cujo titular seja

casado, documento comprovativo do casamento e do
respectivo regime de bens;

h) Relação de bens que detenha e regime de arrenda-
mento, aluguer ou locação financeira ou venda com
reserva de propriedade.

Mais fica advertida para a necessidade de constituição de man-
datário judicial, nos termos do disposto no artigo 235.º do CPC,
e de que o prazo é contínuo, e terminando o mesmo em dia em
que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo
para o 1.º dia útil, conforme o disposto no artigo 144.º, n.os 1, 2
e 3, do CPC.

21 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Escrivã-Adjunta, Maria Isabel de Sousa.

06-2-051 081

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 343/2000 � 3.º Juízo.
Falência (requerida).
Requerente � Manuel Rafael Filipe & Irmãos, L.da

Requerida � Miguel & Óscar, L.da

O Dr. Carlos Castelo Branco, juiz de direito de turno do Tribu-
nal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Miguel &
Óscar, L.da, com sede na Rua das Piçarras, em Maceira, Pêro
Pinheiro, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio
no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 5 de Julho de 2000.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamen-

te afixado no local que a lei determina.

24 de Julho de 2000. � O Juiz de Direito, Carlos Alberto
Branco. � O Oficial de Justiça, Amílcar Vaz Carvalheiro.

4-2-15 091

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

Anúncio

Falência n.º 148/00 � 1.º Juízo.
Empresa � EUROLEÇA � Logística e Serviços Unipessoal,

L.da, Rua de Hintze Ribeiro, 699, 3.º, direito, S/N, apartado
3141, 4451 Leça da Palmeira, Matosinhos.
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Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tri-
bunal em 23 de Junho de 2000, correm éditos de 10 dias, que se
começarão a contar da última publicação do presente anúncio,
citando os credores desconhecidos da empresa acima indicada para,
no prazo de 10 dias findo que seja o dos éditos, deduzirem oposição
ao pedido de falência, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qualquer
caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham, nos termos
do artigo 20.º, n.º 2, do CPEREF.

Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de
quem os quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais
de expediente.

13 de Julho de 2000. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � A Escrivã-Adjunta, Fátima Oliveira. 10-2-118 726

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu des-
pacho n.º 3/P/2000, datado de 3 de Agosto de 2000, proferido no
âmbito das competências detidas em matéria de gestão de pesso-
al de acordo com a deliberação do conselho de administração de
11 de Janeiro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para admissão de um
auxiliar administrativo, pessoal auxiliar.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 1 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
247/87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, aplicados às associações de municí-
pios por força da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para
a vaga concursada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � de acordo com o definido na alí-
nea j) do n.º 1, grupo de pessoal auxiliar, do Despacho n.º 4/88,
do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80,
de 6 de Abril de 1989, consistindo genericamente em assegurar o
contacto entre os serviços, efectuar a recepção e entrega de
expediente e encomendas, anunciar mensagens, transmitir reca-
dos, levantar ou depositar dinheiro ou valores, prestar informa-
ções verbais ou telefónicas, transportar máquinas, artigos de es-
critório e documentação diversa entre gabinetes, assegurar a
vigilância de instalações e acompanhar visitantes aos locais pre-
tendidos, etc.

5 � Vencimento e regalias sociais � o vencimento é o corres-
pondente ao escalão 1, índice 118, da tabela geral da função pú-
blica, actualmente equivalente, em termos ilíquidos, a 68 900$, acres-
cido do subsídio de refeição por cada dia útil de trabalho (actualmente
650$). As regalias sociais são as genericamente vigentes para a ad-
ministração local.

6 � Serviço a que se destina � Associação de Municípios do
Vale do Ave.

7 � Local de trabalho � concelho de Guimarães.
8 � a) Requisitos gerais de admissão � os requisitos gerais

encontram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

b) Requisitos específicos de admissão � escolaridade obriga-
tória.

9 � Júri do concurso:

Presidente � presidente do conselho de administração da
AMAVE.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro José Maria Martins Soares,
administrador-delegado.

2.º Maria Constança Freitas da Silva, chefe de secção.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Manuel Travessa de Matos, vice-presi-
dente da AMAVE.

2.º Dr. Fernando António Castro Trigo.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas faltas e
impedimentos.

10 � Métodos de selecção:

A) Prova de conhecimentos teórica, escrita;
B) Entrevista profissional de selecção.

 A classificação final será obtida de acordo com a fórmula:

CF = (A + B)/2

traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os
candidatos que obtenham uma classificação final inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores.

11 � Programas das provas de conhecimentos teórica, escri-
ta, cuja duração é de uma hora e trinta minutos:

Regime jurídico comum das associações de municípios de di-
reito público (Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro);

Férias, faltas e licenças na função pública (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações posteriores);

Estatuto Disciplinar da Função Pública.

12 � Critérios para apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção � os critérios, para efeitos da entrevista pro-
fissional de selecção e respectiva ponderação, serão definidos pelo
júri, em reunião, de que será lavrada acta, sendo fornecida foto-
cópia aos candidatos que o solicitem.

13 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão
formalizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante re-
querimento, dirigido ao presidente da Associação de Municípios
do Vale do Ave, podendo ser entregue pessoalmente na secreta-
ria desta Associação ou enviado pelo correio, com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a Associa-
ção de Municípios do Vale do Ave, Rua do Capitão Alfredo
Guimarães, 1, 4810-019 Guimarães, dele devendo constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, es-
tado, profissão e residência;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publi-

cação do presente aviso no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 14 deste aviso,

caso optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere pos-

síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal e, neste caso, devi-
damente comprovadas;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o reque-
rimento.

14 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispen-
sados temporariamente desde que os candidatos declarem
no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos enunciados
nas citadas alíneas;

c) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimen-
to de admissão a concurso fotocópias do bilhete de iden-
tidade e do número fiscal.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

17 � Publicitação � a exclusão de candidatos será notifica-
da de acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98 (por ofício registado, quando o número de candidatos for infe-
rior a 100, ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior). De igual forma a
lista de classificação final será publicitada, nos termos do n.º 1
do artigo 40.º do referido diploma, isto é, envio de ofício regis-
tado com cópia da lista, quando o número de candidatos admiti-
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dos for inferior a 100, ou publicação no Diário da República,
3.ª série, informando os interessados da respectiva afixação no ser-
viço, se a lista de candidatos admitidos for igual ou superior.

18 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da
relação de candidatos e lista de classificação final será efectua-
da no átrio do edifício da Associação de Municípios do Vale do
Ave, Rua do Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães.

19 � O local, data e hora destinados à aplicação dos métodos
de selecção serão transmitidos aos candidatos, nos termos e nas
formas previstas na lei, sendo que a notificação para a prestação
das provas de conhecimentos será efectuada por ofício registado,
se o número de candidatos for inferior a 100, ou por publicação
de aviso no Diário da República, 3.ª série, se o número de can-
didatos a convocar for igual ou superior.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Alberto de Castro Fernandes. 10-1-100 459

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de telefonista

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despa-
cho n.º 3/P/2000, datado de 3 de Agosto de 2000, proferido no
âmbito das competências detidas em matéria de gestão de pesso-
al de acordo com a deliberação do conselho de administração de
11 de Janeiro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para admissão de um
telefonista, pessoal auxiliar.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 1 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
247/87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, aplicados às associações de municí-
pios por força da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para
a vaga concursada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � de acordo com o definido no n.º 22
da alínea e), grupo de pessoal auxiliar, do Despacho n.º 38/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989, consistindo genericamente em: estabele-
cer ligações para o exterior e transmitir aos telefones internos
chamadas recebidas; prestar informações dentro do seu âmbito;
registar o movimento de chamadas e anotar, sempre que neces-
sário, as mensagens que respeitem a assuntos de serviço; zelar
pela conservação do material à sua guarda e participar as avari-
as aos CTT.

5 � Vencimento e regalias sociais � o vencimento é o cor-
respondente ao escalão 1, índice 123, da tabela geral da função
pública, actualmente equivalente, em termos ilíquidos, a 71 900$,
acrescido do subsídio de refeição por cada dia útil de trabalho (ac-
tualmente 650$). As regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para a administração local.

6 � Serviço a que se destinam � Associação de Municípios
do Vale do Ave.

7 � Local de trabalho � concelho de Guimarães.
8 � a) Requisitos gerais de admissão � os requisitos gerais

encontram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

b) Requisitos específicos de admissão � escolaridade obriga-
tória.

9 � Júri do concurso:

Presidente � presidente do conselho de administração da
AMAVE.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro José Maria Martins Soares,
administrador-delegado.

2.º Maria Constança Freitas da Silva, chefe de secção.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Manuel Travessa de Matos, vice-presi-
dente da AMAVE.

2.º Dr. Fernando António Castro Trigo.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas faltas e
impedimentos.

10 � Métodos de selecção:

A) Prova de conhecimentos teórica, escrita;
B) Entrevista profissional de selecção.

 A classificação final será obtida de acordo com a fórmula:

CF = (A + B)/2

traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os
candidatos que obtenham uma classificação final inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores.

11 � Programas das provas de conhecimentos teórica, escri-
ta, cuja duração é de uma hora e trinta minutos:

Regime jurídico comum das associações de municípios de di-
reito público (Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro);

Férias, faltas e licenças na função pública (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações posteriores);

Estatuto Disciplinar da Função Pública.

12 � Critérios para apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção � os critérios para efeitos da entrevista pro-
fissional de selecção e respectiva ponderação serão definidos pelo
júri, em reunião, de que será lavrada acta, sendo fornecida foto-
cópia aos candidatos que o solicitem.

13 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão
formalizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante re-
querimento, dirigido ao presidente da Associação de Municípios
do Vale do Ave, podendo ser entregue pessoalmente na secreta-
ria desta Associação ou enviado pelo correio, com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Associa-
ção de Municípios do Vale do Ave, Rua do Capitão Alfredo
Guimarães, 1, 4810-019 Guimarães, dele devendo constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, es-
tado, profissão e residência;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publi-

cação do presente aviso no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 14 deste aviso,

caso optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere pos-

síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal e, neste caso, devi-
damente comprovadas;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o reque-
rimento.

14 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispen-
sados temporariamente, desde que os candidatos declarem
no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos enunciados
nas citadas alíneas;

c) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimen-
to de admissão a concurso fotocópias do bilhete de iden-
tidade e do número fiscal.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

17 � Publicitação � a exclusão de candidatos será notifica-
da de acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98 (por ofício registado quando o número de candidatos for in-
ferior a 100, ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior). De igual forma a
lista de classificação final será publicitada, nos termos do n.º 1
do artigo 40.º do referido diploma, isto é, envio de ofício regis-
tado com cópia da lista, quando o número de candidatos admiti-
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dos for inferior a 100, ou publicação no Diário da República,
3.ª série, informando os interessados da respectiva afixação no ser-
viço, se a lista de candidatos admitidos for igual ou superior.

18 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da
relação de candidatos e lista de classificação final será efectua-
da no átrio do edifício da Associação de Municípios do Vale do
Ave, Rua do Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães.

19 � O local, data e hora destinados à aplicação dos métodos
de selecção serão transmitidos aos candidatos, nos termos e nas
formas previstas na lei, sendo que a notificação para a prestação
das provas de conhecimentos será efectuada por ofício registado,
se o número de candidatos for inferior a 100, ou por publicação
de aviso no Diário da República, 3.ª série, se o número de can-
didatos a convocar for igual ou superior.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Alberto de Castro Fernandes. 10-1-100 460

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar técnico de turismo

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despa-
cho n.º 3/P/2000, datado de 3 de Agosto de 2000, proferido no
âmbito das competências detidas em matéria de gestão de pesso-
al de acordo com a deliberação do conselho de administração de
11 de Janeiro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para admissão de um
auxiliar técnico de turismo, pessoal auxiliar.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 1 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
247/87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, aplicados às associações de municí-
pios por força da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para
a vaga concursada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � de acordo com o definido no n.º 1
da alínea h), grupo de pessoal auxiliar, do Despacho n.º 4/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989, consistindo genericamente em: proceder à
abertura e encerramento de postos de turismo, prestar informa-
ções solicitadas pelos utentes, zelar pelo equipamento e material
de turismo existente.

5 � Vencimento e regalias sociais � o vencimento é o cor-
respondente ao escalão 1, índice 191, da tabela geral da função
pública, actualmente equivalente, em termos ilíquidos, a 111
600$, acrescido do subsídio de refeição por cada dia útil de tra-
balho (actualmente 650$). As regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para a administração local.

6 � Serviço a que se destina � Associação de Municípios do
Vale do Ave.

7 � Local de trabalho � concelho de Guimarães.
8 � a) Requisitos gerais de admissão � os requisitos gerais

encontram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

b) Requisitos específicos de admissão � escolaridade obriga-
tória.

9 � Júri do concurso:

Presidente � presidente do conselho de administração da
AMAVE.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro José Maria Martins Soares,
administrador-delegado.

2.º Maria Constança Freitas da Silva, chefe de secção.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Manuel Travessa de Matos, vice-presi-
dente da AMAVE.

2.º Dr. Fernando António Castro Trigo.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas faltas e
impedimentos.

10 � Métodos de selecção:

A) Prova de conhecimentos teórica, escrita;
B) Entrevista profissional de selecção.

 A classificação final será obtida de acordo com a fórmula:

CF = (A + B)/2

traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os
candidatos que obtenham uma classificação final inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores.

11 � Programas das provas de conhecimentos teórica, escri-
ta, cuja duração é de uma hora e trinta minutos:

Regime jurídico comum das associações de municípios de di-
reito público (Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro);

Férias, faltas e licenças na função pública (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações posteriores);

Estatuto Disciplinar da Função Pública.

12 � Critérios para apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção � os critérios para efeitos da entrevista pro-
fissional de selecção e respectiva ponderação serão definidos pelo
júri, em reunião, de que será lavrada acta, sendo fornecida foto-
cópia aos candidatos que o solicitem.

13 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão
formalizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante re-
querimento, dirigido ao presidente da Associação de Municípios
do Vale do Ave, podendo ser entregue pessoalmente na secreta-
ria desta Associação ou enviado pelo correio, com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Associa-
ção de Municípios do Vale do Ave, Rua do Capitão Alfredo
Guimarães, 1, 4810-019 Guimarães, dele devendo constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, es-
tado, profissão e residência;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publi-

cação do presente aviso no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 14 deste aviso,

caso optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere pos-

síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal e, neste caso, devi-
damente comprovados;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o reque-
rimento.

14 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispen-
sados temporariamente, desde que os candidatos declarem
no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos enunciados
nas citadas alíneas;

c) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimen-
to de admissão a concurso fotocópias do bilhete de iden-
tidade e do número fiscal.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

17 � Publicitação � a exclusão de candidatos será notifica-
da de acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98 (por ofício registado quando o número de candidatos for in-
ferior a 100, ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior). De igual forma a
lista de classificação final será publicitada, nos termos do n.º 1
do artigo 40.º do referido diploma, isto é, envio de ofício regis-
tado com cópia da lista, quando o número de candidatos admiti-
dos for inferior a 100 ou publicação no Diário da República,
3.ª série, informando os interessados da respectiva afixação no
serviço, se a lista de candidatos admitidos for igual ou superior.
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18 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da re-
lação de candidatos e lista de classificação final será efectuada no
átrio do edifício da Associação de Municípios do Vale do Ave, Rua
do Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães.

19 � O local, data e hora, destinados à aplicação dos méto-
dos de selecção serão transmitidos aos candidatos nos termos e
nas formas previstas na lei, sendo que a notificação para a pres-
tação das provas de conhecimentos será efectuada por ofício re-
gistado, se o número de candidatos for inferior a 100, ou por
publicação de aviso no Diário da República, 3.ª série, se o nú-
mero de candidatos a convocar for igual ou superior.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Alberto de Castro Fernandes. 10-1-100 461

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despa-
cho n.º 3/P/2000, datado de 3 de Agosto de 2000, proferido no
âmbito das competências detidas em matéria de gestão de pesso-
al de acordo com a deliberação do conselho de administração de
11 de Janeiro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para admissão de um
auxiliar de serviços gerais, pessoal auxiliar.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 1 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
247/87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, aplicados às associações de municí-
pios por força da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para
a vaga concursada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � de acordo com o definido na alí-
nea l) do n.º 1, grupo de pessoal auxiliar, do Despacho n.º 4/88,
do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80,
de 6 de Abril de 1989, consistindo genericamente em: assegurar
a limpeza e conservação das instalações, colaborar, eventualmen-
te, nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conser-
vação de equipamentos, auxiliar em cargas e descargas; realizar
tarefas de arrumação e distribuição; executar outras tarefas sim-
ples, não especificadas, de carácter manual e exigindo principal-
mente esforço físico e conhecimentos práticos.

5 � Vencimento e regalias sociais � o vencimento é o cor-
respondente ao escalão 1, índice 118, da tabela geral da função
pública, actualmente equivalente, em termos ilíquidos, a 68 900$,
acrescido do subsídio de refeição por cada dia útil de trabalho (ac-
tualmente 650$). As regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para a administração local.

6 � Serviço a que se destina � Associação de Municípios do
Vale do Ave.

7 � Local de trabalho � concelho de Guimarães.
8 � a) Requisitos gerais de admissão � os requisitos gerais

encontram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

b) Requisitos específicos de admissão � escolaridade obriga-
tória.

9 � Júri do concurso:

Presidente � presidente do conselho de administração da
AMAVE.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro José Maria Martins Soares,
administrador-delegado.

2.º Maria Constança Freitas da Silva, chefe de secção.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Manuel Travessa de Matos, vice-presi-
dente da AMAVE.

2.º Dr. Fernando António Castro Trigo.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas faltas e
impedimentos.

10 � Métodos de selecção:

A) Prova de conhecimentos teórica, escrita;
B) Entrevista profissional de selecção.

 A classificação final será obtida de acordo com a fórmula:

CF = (A + B)/2

traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores, sendo excluídos os
candidatos que obtenham uma classificação final inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores.

11 � Programas das provas de conhecimentos teórica, escri-
ta, cuja duração é de uma hora e trinta minutos:

Regime jurídico comum das associações de municípios de di-
reito público (Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro);

Férias, faltas e licenças na função pública (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações posteriores);

Estatuto Disciplinar da Função Pública.

12 � Critérios para apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção � os critérios para efeitos da entrevista pro-
fissional de selecção e respectiva ponderação serão definidos pelo
júri, em reunião, de que será lavrada acta, sendo fornecida foto-
cópia aos candidatos que o solicitem.

13 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão
formalizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante re-
querimento, dirigido ao presidente da Associação de Municípios
do Vale do Ave, podendo ser entregue pessoalmente na secreta-
ria desta Associação ou enviado pelo correio, com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Associa-
ção de Municípios do Vale do Ave, Rua do Capitão Alfredo
Guimarães, 1, 4810-019 Guimarães, dele devendo constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, es-
tado, profissão e residência;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publi-

cação do presente aviso no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 14 deste aviso,

caso optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere pos-

síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal e, neste caso, devi-
damente comprovados;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o reque-
rimento.

14 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispen-
sados temporariamente, desde que os candidatos declarem
no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada um dos requisitos enunciados
nas citadas alíneas;

c) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimen-
to de admissão a concurso fotocópias do bilhete de iden-
tidade e do número fiscal.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

17 � Publicitação � a exclusão de candidatos será notifica-
da de acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98 (por ofício registado quando o número de candidatos for in-
ferior a 100, ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior). De igual forma a
lista de classificação final será publicitada, nos termos do n.º 1
do artigo 40.º do referido diploma, isto é, envio de ofício regis-
tado com cópia da lista, quando o número de candidatos admiti-
dos for inferior a 100, ou publicação no Diário da República,
3.ª série, informando os interessados da respectiva afixação no
serviço, se a lista de candidatos admitidos for igual ou superior.
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18 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da
relação de candidatos e lista de classificação final será efectuada
no átrio do edifício da Associação de Municípios do Vale do Ave,
Rua do Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães.

19 � O local, data e hora, destinados à aplicação dos métodos de
selecção serão transmitidos aos candidatos, nos termos e nas for-
mas previstas na lei, sendo que a notificação para a prestação das
provas de conhecimentos será efectuada por ofício registado, se o
número de candidatos for inferior a 100, ou por publicação de aviso
no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos a
convocar for igual ou superior.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Alberto de Castro Fernandes. 10-1-100 462

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 9 de Agosto de 2000, nomeei engenheiro técnico de
2.ª classe o estagiário da carreira técnica António Manuel Bento
Tibúrcio, classificado com 16 valores, cuja lista de classificação
final do estágio foi homologada por meu despacho de 31 de Ju-
lho de 2000.

Deve o nomeado aceitar a nomeação no prazo de 20 dias conta-
dos da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

9 de Agosto de 2000. � O Substituto Legal do Presidente da
Câmara, Jorge Manuel Proença de Carvalho Couceiro.

10-1-100 464

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Aviso

Para os devidos efeitos se avisa que, no uso da competência,
na área dos Recursos Humanos, nos termos do disposto na alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 68.º e no n.º 3 do artigo 57.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, por despacho da vice-presidente,
Judite Esteves Pinto, datado de 7 de Agosto de 2000, e na sequên-
cia de concurso externo de ingresso, cujo prazo de validade ain-
da decorre, foram nomeados os candidatos abaixo designados para
provimento de sete lugares de motorista de pesados, segundo a
ordenação da respectiva lista de classificação final, nos termos do
n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

Raul José Graça Maria, Jorge Alberto dos Santos Gomes,
Gaspar Pereira Pinto, Domingos Manuel Pereira Gonçal-
ves Rijo, Manuel Joaquim Moreira da Silva Ramos, Vasco
Domingos Guilherme Pessanha e António Fernandes.

Mais se anuncia que as nomeações não foram sujeitas a fisca-
lização prévia do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto
no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.

17 de Agosto de 2000. � Por subdelegação do Director do De-
partamento de Administração Geral e Finanças, a chefe da Divi-
são de Recursos Humanos, Fátima Valente. 01-1-6175

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso

Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 4 de Julho de 2000, foi aceite o
pedido de transferência de Júlio César do Nascimento Serapicos,
assistente administrativo, para o quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Bragança, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 218/98, de
17 de Julho, aplicável à administração local por força do dispos-

to no artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, com efeitos a partir de 1 de Agosto do ano em curso.

3 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, António
Jorge Nunes. 06-1-29 104

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 152/2000

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de fiscal de leituras e cobranças

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 17 de Agosto corrente, no uso da com-
petência expressa na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado para o lugar de fis-
cal de leituras e cobranças o candidato abaixo indicado, nos ter-
mos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, cuja lista de classificação final foi publicitada na
Repartição de Recursos Humanos, no edifício dos Paços do Mu-
nicípio, em 4 de Agosto corrente, e notificada ao candidato na
mesma data, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

João António Martins Mota.

Mais se torna público que o referido candidato deverá aceitar
a nomeação no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República. (Isento de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, com a nova redacção dada pela Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

17 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco
Monteiro Pereira. 10-1-100 468

Aviso n.º 153/2000

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de técnico superior assessor principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 17 de Agosto corrente, no uso da com-
petência expressa na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado para o lugar de téc-
nico superior assessor principal o candidato abaixo indicado, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, cuja lista de classificação final foi publicitada na
Repartição de Recursos Humanos, no edifício dos Paços do Mu-
nicípio, em 28 de Julho findo, e notificada ao candidato em 1 de
Agosto do ano em curso, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho:

Engenheiro José Carlos Correia Tavares Cláudio.

Mais se torna público que o referido candidato deverá aceitar
a nomeação no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República. (Isento de visto do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, com a nova redacção dada pela Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

17 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco
Monteiro Pereira. 10-1-100 467

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso

Nomeação de pessoal

Por despacho do presidente da Câmara em exercício de 1 de
Agosto de 2000:

Armandino de Pinho Teixeira � nomeado provisoriamente, pre-
cedendo concurso externo de ingresso, para o lugar de aponta-
dor do quadro de pessoal desta autarquia, escalão 1, índice 137.

O interessado dispõe de 20 dias a contar do dia seguinte à pu-
blicação do presente aviso no Diário da República para tomar
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posse no referido lugar. (Processo isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, em exercí-
cio, Lino da Silva Pereira. 10-1-100 470

Aviso

Nomeação de pessoal

Por despacho do vice-presidente da Câmara de 2 de Agosto
de 2000:

António de Jesus Oliveira Borges � nomeado provisoriamente,
precedendo concurso interno de acesso, para a categoria de téc-
nico superior assessor principal/médico veterinário do quadro
de pessoal desta autarquia, escalão 1, índice 710.

O interessado dispõe de 20 dias a contar do dia seguinte à pu-
blicação do presente aviso no Diário da República para aceitar
o referido lugar. (Processo isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

3 de Agosto de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Lino
da Silva Pereira. 10-1-100 469

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

Aviso

Concurso externo de ingresso

Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com a adaptação do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º, e de acordo com
o despacho do presidente datado de 1 de Março de 2000, usando
da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, encontra-se
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, o seguinte con-
curso externo de ingresso:

Pessoal administrativo:

Um lugar de assistente administrativo.

1 � O concurso visa exclusivamente o provimento do menci-
onado lugar, caducando com o seu preenchimento.

2 � Foi dado cumprimento ao artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, pelo que será provido um lugar por
um diplomado do CEFA, conforme comunicação daquela entida-
de, através do ofício n.º 3280, de 27 de Junho de 2000.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, e aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro.

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

5 � Local de trabalho � será prestado no edifício dos Paços
do Município.

6 � Remuneração e condições de trabalho � o lugar a pro-
ver será remunerado pelo escalão 1, índice 191 (111 600$), sen-
do as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente
vigentes para a administração pública local.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indiví-

duos, vinculados ou não à função pública, que satisfaçam cumu-
lativamente os seguintes requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito 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 vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir o 11.º ano de escolari-
dade ou equivalente.

8.1 � O requerimento de admissão ao concurso, elaborado de
acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de
Abril, deve ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Castro Marim, entregue pessoalmente no sector de pessoal desta
autarquia ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado para entrega das candidatu-
ras, para a Câmara Municipal de Castro Marim, Apartado 10,
8950-138 Castro Marim.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, situação militar, se for caso disso, número
e data do bilhete de identidade, bem como a entidade que
o emitiu, residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com

menção expressa da categoria detida, serviço a que per-
tence e natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso.

8.3 � Os candidatos não vinculados à função pública deverão
ainda indicar, no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão mencio-
nados no n.º 8 do presente aviso.

8.4 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Certificado autêntico ou autenticado de habilitações lite-
rárias e profissionais;

b) Fotocópia do bilhete de identidade.

8.5 � É dispensada a apresentação dos outros documentos
comprovativos dos requisitos exigidos para a admissão a concurso
desde que o candidato declare no respectivo requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação preci-
sa em que se encontra relativamente às alíneas a), b), d), e) e f)
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candida-
to, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Os métodos de selecção a utilizar no concurso são:

Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Critérios de apreciação e ponderação das provas de co-
nhecimentos � as provas de conhecimentos têm carácter elimi-
natório, são pontuadas numa escala de 0 a 20 valores, passando
à fase seguinte os candidatos que obtenham classificação igual ou
superior a 9,5 valores.

11.2.1 � A prova escrita de conhecimentos gerais terá a du-
ração de duas horas e visa avaliar, de um modo global, os co-
nhecimentos resultantes da vivência do cidadão comum, nomea-
damente no que respeita a cultura geral, direitos e deveres da
função pública e deontologia profissional, sendo indicada a se-
guinte bibliografia:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Carta Deontológica do Serviço Público, publicada no Diário

da República, 1.ª série, de 17 de Março de 1993.

11.2.2 � A prova de conhecimentos específicos terá a dura-
ção de duas horas e incidirá sobre as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e
republicadas em anexo ao mesmo);

Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Ór-
gãos do Município e das Freguesias (Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro);
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Quadro de transferências de atribuições e competências para as
autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com a alteração do Decreto-Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto);

Concursos (Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a
adaptação do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho);

Constituição, modificação e extinção da relação jurídica de
emprego na Administração Pública (Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com a alteração do Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, e ainda Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho);

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Regime de Carreiras e Categorias da Função Pública

(Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a
alteração introduzida pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro).

11.3 � A entrevista profissional de selecção, com duração até
vinte minutos, será classificada de 0 a 20 valores e serão ponde-
rados os factores de facilidade de expressão, responsabilidade,
motivação profissional e sentido de organização.

12 � Classificação final � os resultados obtidos na aplicação
de cada método de selecção serão expressos na escala de 0 a
20 valores, sendo a classificação final (CF), expressa na mesma
escala, a resultante da média aritmética obtida através da seguinte
fórmula:

CF =
 2PCG + 2PCE + EPS

5

em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12.1 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o can-
didato que reúna as condições previstas no n.º 2 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12.2 � A falta de comparência dos concorrentes a qualquer das
provas determina a sua exclusão do concurso.

13 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afi-
xada no edifício dos Paços do Município.

14 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

15 � A lista de classificação final será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

16 � Composição do júri � o júri do presente concurso terá
a seguinte constituição:

Presidente � vereador Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
1.º vogal efectivo � chefe de divisão Maria Ascensão Je-

sus Lopes Ruivinho.
2.º vogal efectivo � José Carlos Trindade Nunes, assisten-

te administrativo especialista.
1.º vogal suplente � vereador António Manuel Martins Pe-

reira.
2.º vogal suplente � engenheira técnica civil principal Rosa

Esmeralda Marques Guerreiro Nunes.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

17 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Fer-
nandes Estevens. 10-1-100 471

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de três
lugares da categoria de assistente administrativo prin-
cipal, da carreira de assistente administrativo, do gru-
po de pessoal administrativo

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho de 3 de Julho de 2000, no uso das competências que me estão

cometidas pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto concurso interno
geral de acesso para provimento de três lugares da categoria de
assistente administrativo principal, da carreira de assistente ad-
ministrativo, do grupo de pessoal administrativo, do quadro pri-
vativo desta Câmara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

O presente concurso rege-se pelas disposições legais dos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Validade do concurso � para as presentes vagas e cessa com
o seu preenchimento.

Requisitos gerais de admissão � os constantes do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Requisitos especiais de admissão � assistentes administrativos
com, pelo menos, três anos na categoria e classificação de servi-
ço não inferior a Bom.

Remuneração � o vencimento mensal corresponde ao escalão
aplicável da tabela indiciária, nos termos do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88, da
Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro de 1989, nomeadamente desenvolve funções que
se enquadrem em directivas gerais dos dirigentes e chefias, de ex-
pediente, arquivo, secretaria, contabilidade � processamento,
pessoal e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegu-
rar os funcionamentos dos órgãos incumbidos da prestação de
bens e serviços; executa predominantemente as seguintes tarefas:
assegura a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e
entre estes e os particulares, através do registo, redacção, classi-
ficação e arquivo de expediente e outras formas de comunicação
e assegura trabalhos de dactilografia.

Local de trabalho � secretaria da Câmara Municipal do Crato.
Júri do concurso:

Presidente � Mário de Carvalho Cruz, vice-presidente da
Câmara Municipal do Crato.

Vogais efectivos:

Vitorina Bicho Carvalho Lopes Borrego, chefe de sec-
ção da Câmara Municipal do Crato (substitui o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos), e José An-
tónio Correia Raposo, chefe de secção da Câmara
Municipal do Crato.

Vogais suplentes:

António Jacinto Amaro, vereador da Câmara Municipal
do Crato, e Maria Filomena do Vale Fernandes Bo-
nito Neves, assistente administrativo principal da
Câmara Municipal do Crato.

Método de selecção � avaliação curricular. Os critérios de
apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula clas-
sificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

As listas dos candidatos serão afixadas, para consulta, no Ser-
viço de Pessoal e Secretaria da Câmara Municipal do Crato e
publicadas nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

A candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Crato, o qual, bem
como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entre-
gue pessoalmente nesta Câmara Municipal, ou remetido pelo
correio, registado com aviso de recepção, expedido até ao termo
do prazo fixado, requerimento no qual deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número de contribuinte, situação militar e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria que possui, tempo de serviço na

mesma, entidade onde presta serviço, natureza do víncu-
lo, bem como a menção ao lugar a que concorre e data
de aviso do presente concurso, bem como a data da sua
publicação;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos;
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e) Declararem, sob compromisso de honra e em alíneas se-
paradas, a situação precisa em que se encontram em re-
lação aos requisitos gerais constantes do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acompanha-
do do curriculum vitae, onde constará, nomeadamente, as funções
exercidas e correspondentes períodos, bem como a formação pro-
fissional complementar (cursos, estágios, especializações, acções de
formação, seminários, etc.).

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promo-
ve activamente uma política de igualdade de oportunidades en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

27 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Cor-
reia da Luz. 10-1-100 472

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 246/2000

Torna-se público que foi autorizada a transferência da funcio-
nária Maria Dulce Almeida Silva Guerreiro, assistente adminis-
trativa do quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados da
Câmara Municipal de Faro, para um lugar da mesma categoria,
pertencente ao quadro de pessoal desta autarquia, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, já com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho.

A nomeada tem o prazo de 20 dias para a aceitação do respec-
tivo lugar, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

10 de Agosto de 2000. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bis-
po Pinho. 10-1-100 474

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 73/2000

Inquérito administrativo

O engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câ-
mara:

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela se-
cretaria desta Câmara Municipal, a inquérito administrativo re-
lativo à empreitada de «Arranjos urbanísticos no âmbito do
PROCOM � arranjo urbanístico na Avenida de Manuel
Remígio», de que foi empreiteiro Francisco C. José, L.da, residente
em Apartado 110, 2475 Benedita, pelo que durante os 15 dias que
decorrem desde a data da afixação destes éditos, e mais 8, pode-
rão os interessados apresentar na secretaria desta Câmara Muni-
cipal, por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas,
quaisquer reclamações por falta de pagamento de ordenados, sa-
lários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com di-
reito, e, bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o em-
preiteiro haja mandado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do
prazo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que
vão ser afixadas nos lugares públicos do estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), chefe da Divisão de Planeamento
e Urbanismo da Câmara Municipal, o subscrevi.

14 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Jorge
Codinha Antunes Barroso. 05-1-030 360

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho de 7 de Agosto de 2000, nomeei, a título provisório, nos

termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, para os lugares de auxiliar de ac-
ção educativa do grupo de pessoal auxiliar do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal os candidatos aprovados do 1.º ao 7.º
lugares, Maria da Assunção Dias Sousa Ferreira, Margarida Con-
ceição Neto Sousa, Maria Glória Carneiro Baptista Meireles,
Maria Natália Correia Pinto Coelho, Maria Madalena Alves da
Costa, Maria José Pinheiro Barbosa Ramos Querido e Maria
Rosalina Moreira Leal, no concurso externo de ingresso para
provimento de sete lugares de auxiliar de acção educativa, aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 202, de 30 de Agosto de 1999.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1,
conjugado com o artigo 114.º, n.º 2, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

7 de Julho de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, José Manu-
el da Costa Soares. 06-1-029 313

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DO SOL

Aviso

Pelo despacho n.º 43/2000, de 9 de Agosto, do presidente da
Câmara Municipal de Ponta do Sol, foi autorizada a celebração
de contrato administrativo de provimento para exercer funções de
estagiário da carreira de consultor jurídico, na Câmara Munici-
pal de Ponta do Sol, com a remuneração mensal equivalente ao
índice 310, acrescido de 650$ por cada dia de trabalho efectiva-
mente prestado, a título de subsídio de refeição, pelo prazo de um
ano, com efeitos a partir de 10 de Agosto de 2000, com o seguinte
indivíduo:

David Artur Nunes Malho. (Isento de fiscalização prévia da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)

10 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, António do
Vale da Silva Lobo. 10-1-100 478

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Para os devidos efeitos faz-se pública a classificação da avali-
ação final de estágio de operador de sistema, cujo aviso foi pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 97, de 26 de Abril
de 2000:

Valores

1.º João Filipe Dinis Massa ....................................... 16,15
2.º Sérgio Manuel Moreira Mesquita ....................... 15,72
3.º António Marco da Silva Ferreira ........................ 15,68
4.º Paulo Alexandre Aranda de Sá ........................... 15,08
5.º Eduardo António Silva Fernandes ....................... 15,05
6.º Luís Miguel Alves Monteiro ............................... 15,04
7.º António Alberto Mendes Mateus ........................ 14,88
8.º José Luís Moreira da Silva .................................. 14,80

Esta classificação foi homologada por despacho da vereadora
dos Recursos Humanos de 11 de Agosto de 2000.

11 de Agosto de 2000. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, servindo de Director Municipal de Recursos Humanos, o
Director do Departamento de Administração de Pessoal, Ângelo
Alberto Teles Rocha. 06-1-029 312

Aviso

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho da vereadora
dos Recursos Humanos de 14 de Junho de 2000, e ao abrigo da
delegação de competências expressa na Ordem de Serviço n.º 42/
99, de 22 de Dezembro, e em cumprimento do disposto na alí-
nea a) do n.º 4 do artigo 6.º e artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, encontra-se aberto concurso, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da publicação deste aviso no Diário da
República, para provimento de 11 lugares de cozinheiro princi-
pal do grupo de pessoal auxiliar.

2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
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3 � Validade do concurso � é válido para as vagas postas a con-
curso e para as que vierem a verificar-se no prazo de um ano a contar
da publicação/notificação da respectiva lista de classificação no Diário
da República.

4 � Local de trabalho � área do município do Porto.
5 � Requisitos especiais � podem candidatar-se todos os fun-

cionários, independentemente do serviço ou organismo a que per-
tençam, da respectiva carreira que satisfaçam os requisitos cons-
tantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
conjugado com os requisitos específicos de acesso, até ao termo
do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, sendo de
pelo menos três anos de serviço na categoria de cozinheiro, clas-
sificados de Bom.

5.1 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

6 � Fundamentação legal � artigo 9.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Vencimento � o vencimento corresponde ao escalão a
fixar de acordo com os artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; anexos II e III ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Conteúdo funcional � confecciona refeições, doces e pas-
telaria; prepara e guarnece pratos e travessas; elabora ementas de
refeições; efectua trabalhos de escolha, pesagem e preparação de
géneros a confeccionar; orienta e colabora nos trabalhos de lim-
peza e arrumo das loiças, utensílios e equipamento da cozinha;
orienta e, eventualmente, colabora na limpeza da cozinha e zo-
nas anexas.

9 � Condições de admissão ao concurso � as candidaturas de-
vem ser formalizadas mediante requerimento, modelo DMRH/96-
-116/2 (a utilizar obrigatoriamente pelos candidatos), dirigido ao
presidente da Câmara Municipal do Porto, a enviar pelo correio,
com aviso de recepção, ou entregue no Serviço de Requerimen-
tos (Praça do General Humberto Delgado, 4099 Porto Codex), até
às 17 horas do último dia do prazo referido no n.º 1. O modelo-
-tipo de requerimento poderá ser obtido no Serviço de Requeri-
mentos ou na Divisão Municipal de Recrutamento e Selecção
(Rua de Camões, 33, 4.º, direito, 4049-048 Porto).

9.1 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena
de exclusão:

9.2 � Fotocópia de documento comprovando a posse das ha-
bilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

9.3 � Fotocópia do bilhete de identidade.
9.4 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço público

a que se encontra vinculado, em que conste o vínculo à função
pública, a categoria que possui e a respectiva antiguidade na ca-
tegoria e carreira.

9.5 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente exi-
gidas.

9.6 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal do
Porto são dispensados da apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos que constem do respectivo processo indi-
vidual.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a
apresentação de documentos comprovativos de factos por ele re-
feridos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos

admitidos e excluídos e da lista de classificação final será feita
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

13 � Métodos de selecção � o método de selecção consiste
na realização de uma prova teórica de conhecimentos específicos
escrita, que terá a duração máxima de duas horas. A obtenção de
classificação inferior a 10 valores implica a eliminação. O orde-
namento final dos candidatos será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = PTCEE

sendo:

CF = classificação final;
PTCEE = prova teórica de conhecimentos específicos es-

crita.

14 � Programa � noções de higiene e segurança no trabalho;
cálculo de capitações; manipulação de utensílios; elaboração de
ementas; noções de confecção de refeições.

15 � Constituição do júri:

Presidente � Elisa Maria Oliveira da Silva Marcos, chefe
de divisão.

1.º vogal (substituto do presidente nas suas faltas e impedi-
mentos) � Maria Alexandra Lima Ramos, técnico supe-
rior de gestão hoteleira de 1.ª classe.

2.º vogal � Ana Maria Brito, ecónomo.
1.º vogal suplente � Maria Eugénia Borges Araújo Mace-

do, técnico superior do serviço social assessor principal.
2.º vogal suplente � Deolinda Lurdes da Silva Salino Cos-

ta, assistente administrativo principal.

16 de Agosto de 2000. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, servindo de Director Municipal de Recursos Humanos, o
Director do Departamento de Administração de Pessoal, Ângelo
Alberto Teles Rocha. 06-1-029 311

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Aviso

Concurso interno para regularização de pessoal abrangi-
do pelo Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, aberto
nos termos do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava de 7 de Julho
de 2000, foi nomeado para o lugar de pintor, do grupo de pesso-
al operário qualificado, do quadro orgânico desta autarquia, o can-
didato abaixo indicado:

Fernando Fernandes de Sousa.

Esta nomeação foi precedida de concurso interno, aberto nos
termos do Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, na redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 195/97 e 256/98, de 14 de Agosto.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto.)

2 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes. 10-1-100 452

Aviso

Concurso interno para regularização de pessoal abrangi-
do pelo Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, aberto
nos termos do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava de 7 de Julho
de 2000, foi nomeado para o lugar de pedreiro, do grupo de pes-
soal operário qualificado, do quadro orgânico desta autarquia, o
candidato abaixo indicado:

José Pedro Pestana Pereira.

Esta nomeação foi precedida de concurso interno, aberto nos
termos do Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, na redacção
dada pelos Decretos-Leis n.os 195/97 e 256/98, de 14 de Agosto.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto.)

2 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes. 10-1-100 453

Aviso

Concurso interno para regularização de pessoal abrangi-
do pelo Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, aberto
nos termos do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava de 7 de Julho
de 2000, foram nomeados para o lugar de servente, do grupo de
pessoal auxiliar, do quadro orgânico desta autarquia, os candida-
tos abaixo indicados:

Carlos Francisco Rodrigues Abreu.
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José dos Reis Rodrigues Martins.
Noé Francisco da Silva.

Estas nomeações foram precedidas de concurso interno, aber-
to nos termos do Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, na re-
dacção dada pelos Decretos-Leis n.os 195/97 e 256/98, de 14 de
Agosto.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto.)

2 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes. 10-1-100 454

Aviso

Concurso interno para regularização de pessoal abrangi-
do pelo Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, aberto
nos termos do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava de 7 de Julho
de 2000, foram nomeados para o lugar de cantoneiro de limpe-
za, do grupo de pessoal operário semiqualificado, do quadro or-
gânico desta autarquia, os candidatos abaixo indicados:

Agostinho de Abreu Rocha.
Isaque Camarata Sá Pereira.

Estas nomeações foram precedidas de concurso interno, aber-
to nos termos do Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 21 de Junho, na re-
dacção dada pelos Decretos-Leis n.os 195/97 e 256/98, de 14 de
Agosto.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto.)

2 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes. 10-1-100 455

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28
de Novembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público
que a Câmara Municipal de Sesimbra emitiu, em 22 do mês em
curso, o alvará de loteamento n.º 7/2000, em nome de Adminis-
tração Conjunta da Augi 16, entidade equiparada a pessoa colec-
tiva n.º 900724978, com sede na Rua de Amadeu Sousa Cardo-
so, 59, 4.º, direito, em Lisboa, através do qual é licenciado o
loteamento e as respectivas obras de urbanização que incidem
sobre os prédios rústicos sitos na área urbana de génese ilegal
denominada «Sachola», freguesia de Sesimbra (Castelo), deste
concelho, relativamente ao descrito na Conservatória do Registo
Predial de Sesimbra sob o n.º 1397 da freguesia do Castelo e
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 207, da secção K, e aos
descritos na mesma Conservatória sob os n.os 1045, 1751, 2166,
2294, 2424, 2425, 2426, 3176, 3482, 3483, 7455, 5763, 7455,
5763, 7047, 7685, 7995 e 10 970, da freguesia do Castelo, e ins-
critos na referida matriz sob o artigo 9 da secção K.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

Área dos prédios a lotear � 52 248 m2;
Área dos lotes � 35 138,19 m2;
Área total de construção � 15 674,40 m2;
Número de lotes � 63, correspondendo a 59 fogos e 4 para

com./serviços;
Número de pisos máximo � 2;
Área de cedência para o domínio público municipal � 9132

m2 para arruamento e estacionamentos e 10 307,81 m2 para
zonas verdes e equipamento colectivo, de acordo com a
planta arquivada nos serviços da Câmara Municipal.

24 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 10-1-100 479

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28

de Novembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público
que a Câmara Municipal de Sesimbra emitiu, em 17 do mês em
curso, o alvará de loteamento n.º 13/2000, em nome de
Construvigo � Urbanização e Construção, L.da, com sede na Rua
dos Fanqueiros, 65, 4.º, B e C, pessoa colectiva n.º 502887192,
através do qual é licenciado o loteamento e as respectivas obras
de urbanização dos prédios sitos no lugar de Santana, freguesia
de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Sesimbra sob os n.os 0616/200399
e 05872/170393 da freguesia do Castelo e inscritos na matriz da
mesma freguesia sob os artigos 1477 e 271, respectivamente.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotear � 14 000 m2;
Área total de construção � 8631 m2;
Número de lotes � 11, com as áreas de 143 m2 a 970 m2;
Número de fogos total � 61;
Área de cedência para o domínio público municipal � 9199

m2;
Finalidade � arruamentos, passeio, estacionamentos, equi-

pamento e espaços verdes, de acordo com a planta arqui-
vada nos serviços da Câmara Municipal

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo
de seis meses.

18 de Julho de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Manu-
el José Cardoso Alves Pereira. 10-1-100 480

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Aviso

Reclassificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 30 de Junho de 2000, exa-
rado no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na
sua actual redacção, foi reclassificado, nos termos do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, o funcionário José
Pereira Cupido na categoria de encarregado de parques de má-
quinas e viaturas automóveis do grupo de pessoal auxiliar, com
efeitos a 1 de Julho de 2000.

A presente nomeação tem carácter de urgente conveniência de
serviço. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos dos
artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to.)

10 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, João Gou-
veia. 05-1-030 366

Aviso

Reclassificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 30 de Junho de 2000, exa-
rado no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na
sua actual redacção, foi reclassificado, nos termos do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, o funcionário Antó-
nio Maria Mendes na categoria de condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais do grupo de pessoal auxiliar, com efei-
tos a 1 de Julho de 2000.

A presente nomeação tem carácter de urgente conveniência
de serviço. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
dos artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.)

10 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, João Gou-
veia. 05-1-030 367

Aviso

Reclassificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 31 de Julho de 2000, exarado
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua ac-
tual redacção, foi reclassificado, nos termos do artigo 51.º do
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Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, o funcionário António José
Gomes Lopes no cargo de chefe da Repartição Jurídica e de
Contencioso, com efeitos a 1 de Agosto de 2000.

A presente nomeação tem carácter de urgente conveniência
de serviço. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
dos artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.)

4 de Agosto de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 05-1-030 365

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso geral para o preenchimento
de um lugar de técnico superior principal � engenheiro
civil.

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no
uso das competência que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
torna-se público que, por meu despacho de 5 de Maio do corrente
ano e na sequência do concurso interno de acesso geral para pre-
enchimento de um lugar de técnico superior principal � enge-
nheiro civil, cuja lista de classificação final foi homologada em
10 de Agosto de 2000, foi nomeado para o lugar acima mencio-
nado o candidato Mário Fernando Rodrigues Monteiro.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

25 de Agosto de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.) 05-1-030 364

Edital

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 17 de Julho de 2000, foram
nomeados em regime de substituição, pelo prazo de seis meses,
os técnicos superiores de 1.ª classe � engenheiros civis Mário
Fernando Rodrigues Monteiro e Maria José de Oliveira Carvalhão,
para o exercício de funções de chefe da Divisão de Obras Públi-
cas e Municipais e chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Pla-
neamento, respectivamente, com efeitos a 1 de Agosto de 2000.

1 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, João Gou-
veia. 05-1-030 368

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operário qualificado (electricista)

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 4 de Agosto de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso para um lugar de operário qualificado (electricista).

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-
-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O concurso é válido apenas para a vaga indicada,
esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 1/90,
da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

5 � O local de trabalho será na área do município de
Trancoso.

6 � O vencimento é o correspondente ao índice 162.
7 � Condições de admissão � só podem ser admitidos a con-

curso os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;

c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigidas para o cargo;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito 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 vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória
e comprovada formação ou experiência profissional adequada ao
exercício da respectiva profissão de duração não inferior a dois
anos.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Trancoso,
podendo o mesmo ser entregue pessoalmente nesta Câmara Mu-
nicipal ou ser remetido pelo correio, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado no aviso de concurso, e nele
deverão constar os seguintes elementos:

8.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, na-
turalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, morada,
com indicação do código postal, situação militar, número e data
do bilhete de identidade, serviço de identificação que o emitiu e
prazo de validade, número de contribuinte, concurso a que se
candidata e indicação do Diário da República em que o presente
aviso foi publicado.

9 � Será ainda dispensada a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 6
do presente aviso desde que os candidatos declarem no requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a si-
tuação precisa em que se encontram relativamente a cada um
desses requisitos.

9.1 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer outros
elementos que considerem relevantes para apreciação do seu mé-
rito, desde que devidamente comprovados.

10 � A selecção do presente concurso será efectuada através
dos seguintes métodos de selecção, aos quais será atribuída a
valoração total de 0 a 20 valores, sendo a classificação final tam-
bém expressa na mesma escala:

a) Prova prática de conhecimentos (PPC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS).

A classificação final (CF) será obtida através da seguinte fór-
mula:

CF = 
PPC + EPS

2

10.1 � A prova prática de conhecimentos será destinada a ava-
liar os conhecimentos profissionais dos candidatos exigidos para
a função e consistirá na execução das instalações eléctricas dos
circuitos de iluminação e de tomadas num edifício municipal e
instalação do respectivo quadro, bem como os órgãos de protec-
ção.

10.2 � A entrevista tem em vista avaliar, objectiva e sistema-
ticamente, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos,
atendendo aos seguintes parâmetros:

a) Experiência profissional;
b) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabili-

dade.

11 � A publicação das listas de candidatos admitidos e exclu-
ídos e da classificação final será feita nos termos dos artigos 33.º,
34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente (efectivo e suplente, respectivamente) � presiden-
te da Câmara Municipal de Trancoso, Dr. Júlio José Sa-
raiva Sarmento, e Dr. Augusto José de Sousa Rente, ve-
reador da Câmara Municipal de Trancoso.

Vogais efectivos:

Engenheiro Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, che-
fe da Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ambiente
da Câmara Municipal de Trancoso, e Amílcar César
Santos, vereador da Câmara Municipal de Trancoso.

Vogais suplentes:

Dr. Francisco José Correia Coelho, chefe da Divisão
Administrativa da Câmara Municipal de Trancoso, e
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Dr. Fernando Tavares Delgado, director do Depar-
tamento da Administração Geral da Câmara Municipal
de Trancoso.

9 de Agosto de 2000. � O Presidente da Câmara, Júlio José Sa-
raiva Sarmento. 05-1-030 361

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

Aviso

Processo disciplinar por falta
de assiduidade � demissão

Torna-se público, nos termos do n.º 4 do artigo 72.º do Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que, por deliberação da Junta de
Freguesia de Galveias na sua reunião ordinária realizada no dia
31 de Julho de 2000, foi aplicada a Francisco José Marques a
sanção de demissão, na sequência do processo disciplinar que lhe
foi instaurado por falta de assiduidade.

Nos termos do n.º 4 do artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro, poderá o arguido, no prazo máximo de 60 dias após
publicação do presente aviso, impugnar a pena de demissão que
lhe foi aplicada ou requerer a reabertura do processo.

7 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, António Au-
gusto Soeiro Delgadinho. 10-1-100 481

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
desta Junta de Freguesia de 31 de Julho de 2000, foi nomeado,
na sequência do concurso externo de ingresso para provimento de
um lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais,
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 175, de 29 de Julho de 1999, para o lugar referido o
concorrente Manuel Varela Félix.

O candidato nomeado deverá proceder à aceitação da nomea-
ção no prazo de 20 dias após publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos
termos dos artigos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.)

7 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, António Au-
gusto Soeiro Delgadinho. 10-1-100 482

JUNTA DE FREGUESIA DE GANDRA

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Manuel José Fernandes da Mata, presidente da Junta de Fregue-
sia de Gandra, do município de Valença:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Gandra, do município de Valença, tendo em conta
o parecer emitido em 9 de Maio de 2000 pela Comissão de He-
ráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi
estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 26
de Julho de 2000:

Brasão � escudo de ouro, monte de três cômoros de verde,
o central rematado por uma cruz latina de vermelho e os
dos flancos por torres de negro, lavradas, abertas e
frestadas de prata; em chefe, três flores de linho de azul.
Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a
legenda a negro: «GANDRA � VALENÇA»;

Bandeira � verde. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste
e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Fregue-
sia de Gandra � Valença».

8 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, Manuel José
Fernandes da Mata. 06-1-029 310

JUNTA DE FREGUESIA DE TORRES NOVAS
(SÃO PEDRO)

Aviso

Concurso de acesso para provimento de duas vagas
de assistente administrativo principal

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 Dezembro, torna-se público
que, por deliberação da Junta de Freguesia de São Pedro datada de 16
de Agosto do corrente ano, foi nomeado para o lugar de assistente
administrativo principal o candidato Nuno Alexandre Lopes Tem-
pero Paulo, conforme lista de graduação e ordenação afixada em 1
de Agosto de 2000.

Mais se torna público que o candidato deverá tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Agosto de 2000. � O Presidente da Junta, Luís Gaspar
Lopes. 10-1-100 483

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BEJA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que o conselho de ad-
ministração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião or-
dinária de 9 de Agosto do corrente ano, nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, deliberou nomear para um lugar de técnico de 1.ª classe/área
de engenharia mecânica o único candidato ao concurso interno
geral de acesso, João Paulo Rodrigues Pirata, aberto por delibe-
ração do conselho de administração em reunião ordinária de 5 de
Abril do corrente ano, classificado com 13,08 valores.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a partir
da data da publicação do presente aviso, de acordo com o esta-
belecido no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Agosto de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel da Costa Carreira Marques.

10-1-100 484

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 47/2000
Concursos externos de ingresso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberações do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados de 16 e
23 de Maio e 6 de Junho de 2000, se encontram abertos, pelo prazo
de 10 dias úteis contado a partir do dia útil seguinte à data da publi-
cação deste aviso no Diário da República, os concursos externos
de ingresso mencionados no n.º 5.

1 � Estes concursos regem-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11
de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes
requisitos:

2.1 � Gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito 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 vacina-
ção obrigatória.
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3 � Os candidatos deverão entregar pessoalmente na secretaria-
-geral dos SMAS, ou remeter pelo correio, com aviso de recepção,
até ao prazo acima referido, para os Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures, Rua da Ilha da
Madeira, 2, 2674-504 Loures, requerimento de admissão ao con-
curso pretendido abaixo mencionado, em minuta própria existente
no Sector de Recrutamento e Selecção da Divisão de Recursos Hu-
manos, ou em folha A4.

O requerimento de candidatura deverá ser dirigido ao presidente
do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Loures, do qual deverão constar os seguintes ele-
mentos de identificação: nome completo, filiação, naturalidade, es-
tado civil, profissão, data de nascimento, número, data de emissão
e de validade do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número fiscal de contribuinte, morada, código postal e te-
lefone.

Será dispensada a apresentação de documentos comprovativos
das situações acima descritas desde que os candidatos declarem
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente às
alíneas a), d), e) e f) referidas no ponto 2.1, com assinatura.

Os candidatos deverão anexar ao requerimento de candidatura
certificado de habilitações literárias, em original, ou fotocópia au-
tenticada, fotocópia do bilhete de identidade actualizado e curri-
culum vitae (apenas para o concurso referido no n.º 5.2), bem
como quaisquer outros elementos que entendam dever apresen-
tar por serem relevantes para apreciação do seu mérito, juntando
prova dos mesmos.

Os candidatos devem reunir os requisitos acima mencionados
até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas
(n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos de admissão exigíveis constantes no presente aviso de aber-
tura determina a exclusão do concurso (n.º 7 do artigo 31.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

4 � O local de trabalho é no concelho de Loures.
5 � Concursos:
5.1 � Concurso externo de ingresso para provimento de 20 lu-

gares na categoria de limpa-colectores, carreira de limpa-
-colectores,  grupo de pessoal auxiliar, Divisão de Esgotos � o
concurso é de provimento, válido para as vagas indicadas, cadu-
cando com o preenchimento das mesmas (n.º 4 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � de entre indivíduos habilitados com
a escolaridade obrigatória, acrescida, consoante os casos, de ha-
bilitação profissional específica (n.os 1 e 2 do artigo 38.º do
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho).

Descrição sumária das funções � executa trabalhos de deso-
bstrução e limpeza de colectores, de sarjetas e seus ramais e de
limpeza de fossas.

A remuneração é de 85 900$, correspondente ao índice 147 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheira Maria Margarida Freitas Rodrigues, chefe
da Divisão Municipal de Esgotos.

Vogais suplentes:

1.º Engenheira Maria João Casquilho Maximiano, enge-
nheira técnica civil principal.

2.º Engenheiro Paulo Buisson Lyon de Castro, enge-
nheiro civil de 2.ª classe.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � trinta minutos;
Programa � proceder à desobstrução de um colector.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.2 � Concurso externo de ingresso para provimento de 23 lu-
gares na categoria de operador de estação elevatória, tratamento
ou depuradora, carreira de operador de estação elevatória, trata-
mento ou depuradora, grupo de pessoal auxiliar, Divisão de Água
e Divisão de Tratamento e Análise de Águas Residuais � o con-
curso é de provimento, válido para as vagas indicadas, caducan-
do com o preenchimento das mesmas (n.º 4 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � de entre indivíduos habilitados com
a escolaridade obrigatória (anexo I do Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho).

Descrição sumária das funções � regula, controla e assegura
o funcionamento das estações, através de várias manobras locais
ou a partir de uma sala de comandos, e interpreta, através da
observação de instrumentos de medida, alarme e outros, a
regulação de todo o processo.

A remuneração é de 77 100$, correspondente ao índice 132 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheira Ana Maria Conceição da Mata, chefe da
Divisão Municipal de Tratamento e Análise de Águas
Residuais.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro José Paulino Carvalho da Costa, chefe da
Divisão Municipal de Água.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior
de psicologia principal.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 25 %;
b) Prova teórica de conhecimentos específicos � 25 %;
c) Avaliação curricular � 25 %;
d) Entrevista profissional de selecção � 25 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova teórica de conhecimentos específicos:

Forma � escrita;
Duração � trinta minutos:
Programa � responder a um questionário sobre:

Função e constituição de estações de tratamento e aná-
lise de águas residuais;

Função das estações elevatórias de água.

A prova teórica de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores.

Avaliação curricular:

AC =
 1HL + 1EP + 1FP

3
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em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

Habilitações literárias:

Escolaridade obrigatória � 18 valores;
> Escolaridade obrigatória � 20 valores.

Experiência profissional na área das funções inerentes à cate-
goria:

Sem experiência � 10 valores;
Experiência até 1 ano � 14 valores;
Experiência > 1 < = 3 anos � 18 valores;
Experiência > 3 anos � 20 valores.

Formação profissional na área das funções inerentes à catego-
ria:

Sem formação � 10 valores;
Até 10 horas � 14 valores;
> 10 < = 20 horas � 16 valores;
> 20 < = 30 horas � 18 valores;
> 30 horas � 20 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante do n.º 7.

5.3 � Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares na categoria electricista de automóveis, carreira de elec-
tricista de automóveis, grupo de pessoal operário altamente qua-
lificado, Divisão de Equipamento e Transportes � o concurso é
de provimento, válido para as vagas indicadas, caducando com
o preenchimento das mesmas (n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência profis-
sional, adequada ao exercício da profissão, de duração não infe-
rior a três anos (n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 518/99, de
10 de Dezembro).

Descrição sumária das funções � instala, conserva, repara e
afina a aparelhagem nos circuitos eléctricos de veículos automó-
veis e similares e executa tarefas fundamentais do electricista em
geral, tendo em atenção as instalações eléctricas de veículos au-
tomóveis, o que requer conhecimentos específicos.

A remuneração é de 105 700$, correspondente ao índice 181
da escala indiciária para as carreiras do regime geral da função
pública.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente do júri nas suas faltas e impedimen-
tos.

2.º Engenheiro Luís Manuel da Silva Veiga, chefe da Di-
visão Municipal de Equipamento e Transportes.

Vogais suplentes:

1.º Carlos Manuel Costa Dias Alves, encarregado de
transportes.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior
de psicologia principal.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;

Duração � sessenta minutos;
Programa � proceder à detecção de uma avaria num circuito

de uma viatura pesada.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.4 � Concurso externo de ingresso para provimento de 2 lu-
gares na categoria de mecânico, carreira de mecânico, grupo de
pessoal operário altamente qualificado, Divisão de Equipamento
e Transportes � o concurso é de provimento, válido para as
vagas indicadas, caducando com o preenchimento das mesmas
(n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência profis-
sional adequada ao exercício da profissão, de duração não infe-
rior a três anos (n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 518/99, de
10 de Dezembro).

Descrição sumária das funções � repara e conserva viaturas
automóveis para passageiros ou mercadorias; examina os veícu-
los para localizar as deficiências e determina as respectivas cau-
sas; substitui ou repara as peças danificadas; lubrifica, procede a
afinações e procede ao preenchimento de uma ficha individual de
cada reparação que executa e inventaria o material necessário e
providencia a sua requisição.

A remuneração é de 105 700$, correspondente ao índice 181
da escala indiciária para as carreiras do regime geral da função
pública.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheiro Luís Manuel da Silva Veiga, chefe da Di-
visão Municipal de Equipamento e Transportes.

Vogais suplentes:

1.º Carlos Manuel Costa Dias Alves, encarregado de
transportes.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior
de psicologia principal.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � sessenta minutos;
Programa:

Detecção e reparação de uma avaria num motor a ga-
solina;

Detecção e reparação de uma avaria num motor a die-
sel.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
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Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.5 � Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares na categoria de calceteiro, carreira de calceteiro, gru-
po de pessoal operário qualificado, Divisão de Construção Civil
� o concurso é de provimento, válido para as vagas indicadas,
caducando com o preenchimento das mesmas (n.º 4 do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da profissão, de duração não in-
ferior a dois anos, a qual pode ser obtida nas situações de
aprendiz ou de ajudante (n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com remissão para os n.os 2
e 3 do artigo 12.º).

Descrição sumária das funções � reveste e repara pavimentos,
justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros sólidos
de pedra, servindo-se de um «martelo de passeio», procede aos
alinhamentos necessários a uma implantação correcta; prepara o
leito, espalhando uma camada de areia, areão ou pó de pedra, que
compacta com os meios adequados; refecha as juntas com areia
ou outro material e adapta as dimensões dos blocos utilizados às
necessidades da respectiva justaposição, fracturando-os por per-
cussão, segundo os planos mais convenientes.

A remuneração é de 77 100$, correspondente ao índice 132 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheiro Eurico Ascenso Pereira, chefe da Divi-
são Municipal de Construção Civil.

Vogais suplentes:

1.º João Borges Domingues, encarregado geral.
2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior

de psicologia principal.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � trinta minutos;
Programa � proceder à execução de calçada à portuguesa

com pedra calcária de 6 × 6.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.6 � Concurso externo de ingresso para provimento de nove
lugares na categoria de canalizador, carreira de canalizador, gru-
po de pessoal operário qualificado, Divisão de Água � o con-
curso é de provimento, válido para as vagas indicadas, caducan-
do com o preenchimento das mesmas (n.º 4 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da profissão, de duração não in-
ferior a dois anos, a qual pode ser obtida nas situações de
aprendiz ou de ajudante (n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com remissão para os n.os 2
e 3 do artigo 12.º).

Descrição sumária das funções � executa canalizações, destina-
das ao transporte de água ou esgotos; corta e rosca tubos e solda
tubos de chumbo, plástico, ferro, fibrocimento e materiais afins;
executa redes de distribuição de água e respectivos ramais de liga-
ção; executa redes de drenagem de águas residuais pluviais ou do-
mésticas e respectivos ramais de ligação.

A remuneração é de 77 100$, correspondente ao índice 132 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheiro José Paulino Carvalho da Costa, chefe da
Divisão Municipal de Água.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior
de psicologia principal.

2.º Engenheira Maria José Menino Varela Neto, enge-
nheira técnica de máquinas de 1.ª classe.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � três horas;
Programa:

Executar ramal de ligação;
Executar ligação de conduta de dois tipos de materiais.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.7 � Concurso externo de ingresso para provimento de 10 lu-
gares na categoria de pedreiro, carreira de pedreiro, grupo de pes-
soal operário qualificado, Divisão de Esgotos e Divisão de Cons-
trução Civil � o concurso é de provimento, válido para as vagas
indicadas, caducando com o preenchimento das mesmas (n.º 4 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da profissão, de duração não in-
ferior a dois anos, a qual pode ser obtida nas situações de
aprendiz ou de ajudante (n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com remissão para os n.os 2
e 3 do artigo 12.º).

Descrição sumária das funções:

Divisão de Construção Civil � executa alvenaria de pedra,
tijolo ou blocos de cimento, podendo também fazer o res-
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pectivo reboco em betão fabricado em obra; procede ao as-
sentamento de manilhas, tubos e cantarias; executa muros
e estruturas simples, com ou sem armaduras;

Divisão de Esgotos � executa pequenas obras necessárias para
a implantação de redes de drenagem de águas residuais, no-
meadamente execução de caixas de visita, instalação de tu-
bagens e também pode executar trabalhos de manutenção e
limpeza de redes.

A remuneração é de 77 100$, correspondente ao índice 132 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheira Maria Margarida Freitas Rodrigues, chefe
da Divisão Municipal de Esgotos.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Eurico Ascenso Pereira, chefe da Divi-
são Municipal de Construção Civil.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior
de psicologia principal.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � três horas;
Programa � implantação de um ramal de esgotos.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.8 � Concurso externo de ingresso para provimento de cin-
co lugares na categoria de pintor, carreira de pintor, grupo de pes-
soal operário qualificado, Divisão de Construção Civil � o con-
curso é de provimento, válido para as vagas indicadas, caducando
com o preenchimento das mesmas (n.º 4 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da profissão, de duração não in-
ferior a dois anos, a qual pode ser obtida nas situações de
aprendiz ou de ajudante (n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com remissão para os n.os 2
e 3 do artigo 12.º).

Descrição sumária das funções � aplica camadas de tinta de es-
malte sobre primários anticorrosivos, verniz, tinta de água ou ou-
tros produtos afins, principalmente sobre superfícies metálicas, re-
boco, betão e madeira.

A remuneração é de 77 100$, correspondente ao índice 132 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Divi-
são Municipal de Recursos Humanos, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheiro Eurico Ascenso Pereira, chefe da Divisão
Municipal de Construção Civil.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior de
psicologia principal.

2.º João Borges Domingues, encarregado geral

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � trinta minutos;
Programa:

Proceder à pintura de uma parede de exterior com tinta
de água e plástica;

Esmaltar superfícies ferrosas.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.9 � Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar na categoria de lubrificador, carreira de lubrificador, gru-
po de pessoal operário qualificado, Divisão de Resíduos Sólidos
� o concurso é de provimento, válido para a vaga indicada, ca-
ducando com o preenchimento da mesma (n.º 4 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da profissão, de duração não in-
ferior a dois anos, a qual pode ser obtida nas situações de
aprendiz ou de ajudante (n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com remissão para os n.os 2
e 3 do artigo 12.º).

Descrição sumária das funções � procede à lubrificação por pres-
são e ou gravidade dos pontos de máquinas ou equipamentos onde
haja atrito, utilizando as ferramentas apropriadas, óleos e massas
lubrificantes, com vista à conservação e normal funcionamento; faz
pequenas afinações e aperta peças com folga.

A remuneração é de 77 100$, correspondente ao índice 132 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior
de psicologia principal.

Vogais suplentes:

1.º Amélia Maria Cardoso Joaquim Barreiro, chefe de
secção.

2.º Carlos Manuel Costa Dias Alves, encarregado de
transportes.
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Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � sessenta minutos;
Programa � proceder à lubrificação de uma máquina ou vi-

atura ligeira.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.10 � Concurso externo de ingresso para provimento de três
lugares na categoria de cabouqueiro, carreira de cabouqueiro,
grupo de pessoal operário semiqualificado, Divisão de Água, Di-
visão de Construção Civil e Divisão de Esgotos � o concurso é
de provimento, válido para as vagas indicadas e das vagas que
se vierem a verificar no prazo de um ano após publicitação da
lista de classificação final (n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado
a concurso de prestação de provas práticas, à posse de esco-
laridade obrigatória e de comprovada formação ou experiên-
cia profissional adequada ao exercício da profissão, de dura-
ção não inferior a um ano, a qual pode ser obtida nas situações
de aprendiz ou de ajudante (n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com remissão para os
n.os 2 e 3 do artigo 12.º).

Descrição sumária das funções � executa tarefas de apoio na
montagem de estruturas de abastecimento de água e drenagem de
águas residuais, abrindo para o efeito caboucos e fazendo a re-
moção de materiais escavados.

A remuneração é de 74 200$, correspondente ao índice 127 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheira Maria Margarida Freitas Rodrigues, chefe
da Divisão Municipal de Esgotos.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro José Paulino Carvalho da Costa, chefe da
Divisão Municipal de Água.

2.º Engenheiro Eurico Ascenso Pereira, chefe da Divi-
são Municipal de Construção Civil.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;

Duração � sessenta minutos;
Programa � proceder à abertura e tapamento de uma vala.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

5.11 � Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar na categoria de lavador de viaturas, carreira de lavador de
viaturas, grupo de pessoal operário semiqualificado, Divisão de
Resíduos Sólidos � o concurso é de provimento, válido para a
vaga indicada, caducando com o preenchimento da mesma (n.º 4
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

Área de recrutamento � o recrutamento fica condicionado a
concurso de prestação de provas práticas, à posse de escolarida-
de obrigatória e de comprovada formação ou experiência profis-
sional, adequada ao exercício da profissão, de duração não infe-
rior a um ano, a qual pode ser obtida nas situações de aprendiz
ou de ajudante (n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, com remissão para os n.os 2 e 3 do ar-
tigo 12.º).

Descrição sumária das funções � procede à limpeza, lavagem
e polimento de veículos ligeiros, pesados e especiais.

A remuneração é de 74 200$, correspondente ao índice 127 da
escala indiciária para as carreiras do regime geral da função pú-
blica.

Constituição do júri do concurso:

Presidente � José Manuel Abrantes dos Santos, vogal do
conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, chefe da Di-
visão Municipal de Recursos Humanos, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, técnico superior
de psicologia principal.

Vogais suplentes:

1.º Rogério Oliveira Peres, encarregado de transportes.
2.º Amélia Maria Cardoso Joaquim Barreiro, chefe de

secção.

Métodos de selecção:

a) Prova teórica de conhecimentos gerais � 35 %;
b) Prova prática de conhecimentos específicos � 35 %;
c) Entrevista profissional de selecção � 30 %.

Exame médico, com carácter eliminatório, a aplicar apenas aos
candidatos a prover.

Prova teórica de conhecimentos gerais � a forma de avalia-
ção da prova teórica de conhecimentos gerais é a constante no
n.º 6.

Prova prática de conhecimentos específicos:

Forma � oral;
Duração � trinta minutos;
Programa � proceder à limpeza, lavagem e polimento de um

veículo ligeiro.

A prova prática de conhecimentos específicos será classifica-
da de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente � 18 a 20 valores;
Muito bom � 15 a 17 valores;
Bom � 12 a 14 valores;
Suficiente � 9 a 11 valores;
Insuficiente � 6 a 8 valores;
Mau � 0 a 5 valores.

Entrevista profissional de selecção � a forma de avaliação da
entrevista profissional de selecção é a constante no n.º 7.

6 � Prova teórica de conhecimentos gerais:

Forma � escrita;
Duração � trinta minutos;
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Programa � responder a um questionário versando:

Férias, faltas e licenças:

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.

Estatuto Disciplinar:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

A prova teórica de conhecimentos gerais será com consulta e
classificada de 0 a 20 valores.

7 � Entrevista profissional de selecção � a entrevista profis-
sional de selecção será classificada de 4 a 20 valores, sendo cada
factor avaliado da seguinte forma:

Atitude profissional � interesse, motivação, dinamismo,
criatividade, responsabilidade, visão de conjunto;

Relacionamento interpessoal � segurança, espontaneidade e
poder de comunicação;

Capacidade de análise e síntese � capacidade de organiza-
ção e planeamento;

Clareza de raciocínio � clareza e profundidade de ideias e
rapidez de raciocínio.

Cada um dos factores será classificado da seguinte forma:

Muito bom � 5 valores;
Bom � 4 valores;
Suficiente � 3 valores;
Regular � 2 valores;
Mau � 1 valor.

8 � Relativamente às listas de candidatos admitidos e exclu-
ídos e de classificação final do concurso, proceder-se-á nos ter-
mos dos artigos 34.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local via Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

9 � Os candidatos admitidos serão convocados para realizar
os métodos de selecção nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2000. � O Vogal do Conselho de Administração,
José Manuel Abrantes. 03-1-31 025

Aviso n.º 48/2000

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação
do conselho de administração destes Serviços Municipalizados em
reunião de 8 de Agosto de 2000, foi deliberado nomear o candi-

dato abaixo indicado, aprovado no concurso interno de acesso
limitado para provimento de um lugar na categoria de impressor
de artes gráficas principal:

Jorge Manuel Romão de Jesus Freitas. [Processo não su-
jeito a visto do Tribunal de Contas, ao abrigo da
alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto].

Mais se torna público que o nomeado deverá assinar o termo de
aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis contado da data da
publicação deste aviso no Diário da República.

9 de Agosto de 2000. � O Vogal do Conselho de Administração,
José Manuel Abrantes. 03-1-31 026

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso de rectificação

No aviso de nomeação efectuado na sequência de concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de técnico supe-
rior de gestão de 2.ª classe, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 168, de 22 de Julho de 2000, onde se lê «Técnico
superior de novas tecnologias da informação 2.ª classe» deve ler-
-se «Técnico superior de gestão de 2.ª classe».

2 de Agosto de 2000. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 10-1-100 465

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Aviso rectificativo

Faz-se público que, por ter sido publicado com inexactidão o
aviso referente ao concurso interno de ingresso para provimento
de um lugar de chefe da Divisão de Obras Particulares, cuja pu-
blicação ocorreu no Diário da República, 3.ª série, n.º 170, de 25
de Julho de 2000, onde se lê «Divisão de Obras Particulares» deve
ler-se «Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística».

Da presente rectificação foi dado conhecimento à Comissão de
Observação e Acompanhamento de Concursos para Cargos Diri-
gentes, tendo o seu presidente, por despacho de 28 de Julho de
2000, mandado proceder à respectiva rectificação da acta n.º 304/
2000.

Esta rectificação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso rectificativo, pelo que ocorrerá novo prazo de
10 dias para a apresentação de candidaturas.

31 de Julho de 2000. � O Presidente da Câmara, Rui António
Pinto da Silva. 06-1-029 309
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

ESTABELECIMENTOS JOAQUIM FONSECA
ALBUQUERQUE, S. A.

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 33, 1.º, Lisboa

Capital social: 700 000 000$

Matriculada na 3.ª Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 12496/290720.

Número de identificação de pessoa colectiva 500100160.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

É por este modo convocada a assembleia geral de accionistas da
sociedade para reunir na sede social, no próximo dia 2 de Outubro de
2000, pelas 10 horas, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Deliberar sobre a fusão por incorporação da
sociedade e das sociedades Vilarinho & Sobrinho, S. A.,
e UNIQUIPA � Equipamentos Hoteleiros, S. A. (que se
extinguirão com a fusão), na sociedade NUTRICAFÉS �
Cafés e Restauração, S. A., e deliberar sobre o respec-
tivo projecto de fusão e sobre eventuais alterações deste.

Nos termos dos estatutos da sociedade, só poderão estar pre-
sentes na assembleia geral os Srs. Accionistas que tiverem
averbadas em seu nome, no livro de registo da sociedade, ou
comprovem ter depositadas em instituições de crédito, até oito
dias antes da data marcada para a reunião, o número mínimo de
acções para conferir direito a voto. A cada acção corresponde
um voto.

A sociedade já promoveu o registo do projecto de fusão, podendo
os Srs. Accionistas e os credores da sociedade consultar, na sede social,
o referido projecto e documentação anexa.

23 de Agosto de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Avelino Rodrigues Monteiro dos Santos. 01-2-16 101

NUTRICAFÉS � CAFÉS E RESTAURAÇÃO, S. A.

Sede: Rua do General Ferreira Martins, 6, 10.º, Miraflores,
Algés,

Capital social: 50 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 13084 (Oeiras).

Número de identificação de pessoa colectiva 504883666.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

É por este modo convocada a assembleia geral de accionistas da
sociedade para reunir na sede social, no próximo dia 2 de Outubro de
2000, pelas 15 horas, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Deliberar sobre a fusão por incorporação na socie-
dade das sociedades Estabelecimentos Joaquim Fonseca
Albuquerque, S. A., Vilarinho & Sobrinho, S. A., e
UNIQUIPA � Equipamentos Hoteleiros, S. A. (que se ex-
tinguirão com a fusão), deliberar sobre o respectivo projec-
to de fusão e sobre eventuais alterações deste.

Nos termos dos estatutos da sociedade, só poderão estar pre-
sentes na assembleia geral os Srs. Accionistas que tiverem
averbadas em seu nome, no livro de registo da sociedade, ou
comprovem ter depositadas em instituições de crédito, até oito
dias antes da data marcada para a reunião, o número mínimo de
acções para conferir direito a voto. A cada 100 acções
corresponde um voto.

A sociedade já promoveu o registo do projecto de fusão, podendo
os Srs. Accionistas e os credores da sociedade consultar, na sede social,
o referido projecto e documentação anexa.

23 de Agosto de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Avelino Rodrigues Monteiro dos Santos. 01-2-16 102

UNIQUIPA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Sede: Rua de Francisco Simões, Venda Nova, Amadora

Capital social: 6 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob
o n.º 6841/200790.

Número de identificação de pessoa colectiva 502387939.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

É por este modo convocada a assembleia geral de accionistas da
sociedade para reunir na sede social, no próximo dia 2 de Outubro de
2000, pelas 14 horas, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Deliberar sobre a fusão por incorporação da soci-
edade e das sociedades Vilarinho & Sobrinho, S. A., e
Estabelecimentos Joaquim Fonseca Albuquerque, S. A. (que se
extinguirão com a fusão), na sociedade NUTRICAFÉS � Ca-
fés e Restauração, S. A., e deliberar sobre o respectivo projec-
to de fusão e sobre eventuais alterações deste.

Nos termos dos estatutos da sociedade, só poderão estar presen-
tes na assembleia geral os Srs. Accionistas que tiverem averbadas
em seu nome, no livro de registo da sociedade, ou comprovem ter
depositadas em instituições de crédito, até 10 dias antes da data
marcada para a reunião, o número mínimo de acções para conferir
direito a voto. A cada 100 acções corresponde um voto.

A sociedade já promoveu o registo do projecto de fusão, podendo
os Srs. Accionistas e os credores da sociedade consultar, na sede social,
o referido projecto e documentação anexa.

23 de Agosto de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Avelino Rodrigues Monteiro dos Santos. 01-2-16 103

VILARINHO & SOBRINHO, S. A.

Sede: Rua das Janelas Verdes, 56 a 58,
Santos-o-Velho, Lisboa

Capital social: 300 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 05745/170922.

Número de identificação de pessoa colectiva 500299323.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

É por este modo convocada a assembleia geral de accionistas da
sociedade para reunir na sede social, no próximo dia 2 de Outubro de
2000, pelas 11 horas, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Deliberar sobre a fusão por incorporação da soci-
edade e das sociedades Estabelecimentos Joaquim Fonseca
Albuquerque, S. A., e UNIQUIPA � Equipamentos Hotelei-
ros, S. A. (que se extinguirão com a fusão), na sociedade
NUTRICAFÉS � Cafés e Restauração, S. A., e deliberar sobre
o respectivo projecto de fusão e sobre eventuais alterações
deste.

Nos termos dos estatutos da sociedade, só poderão estar presentes
na assembleia geral os Srs. Accionistas que tiverem averbadas em seu
nome, no livro de registo da sociedade, ou comprovem ter depositadas
em instituições de crédito, até cinco dias antes da data marcada para
a reunião, o número mínimo de acções para conferir direito a voto.
A cada 20 acções corresponde um voto.
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A sociedade já promoveu o registo do projecto de fusão, podendo
os Srs. Accionistas e os credores da sociedade consultar, na sede social,
o referido projecto e documentação anexa.

23 de Agosto de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Avelino Rodrigues Monteiro dos Santos. 01-2-16 104

AMOREIRAS CENTER � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade Amoreiras Center �
Sociedade Imobiliária, S. A., pessoa colectiva n.º 504591436, com
sede em Lisboa, na Rua de Joshua Benoliel, edifício Alto das Amoreiras,
10.º, A, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o n.º 8021, com o capital social de 1 500 000 000$, para
reunirem em assembleia geral, na sede da sociedade, no próximo dia
3 de Outubro, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Aprovação do balanço e demais documentos relativos às
contas, especialmente elaborado para efeitos da fusão e
reportado a 30 de Junho;

2) Aprovação do projecto de fusão por incorporação na
Amoreiras Center � Sociedade Imobiliária, S. A., do patri-
mónio da Arcos d�Ágoa � Imobiliária, S. A., e subsequente
extinção desta.

Nos termos do artigo 13.º do contrato de sociedade, poderão
participar e votar na assembleia geral de accionistas titulares de, pelo
menos, 100 acções que se encontrem depositadas numa instituição de
crédito ou nos cofres da sociedade ou averbadas em seu nome no livro
de registos de acções até cinco dias antes da data designada para a
reunião da assembleia.

As representações dos accionistas serão comunicadas ao presidente
da mesa da assembleia geral por simples carta, que deverá dar entrada
na sede da sociedade até à véspera da realização da assembleia geral.

Os documentos relativos aos assuntos constantes da ordem de
trabalhos encontram-se patentes na sede da sociedade, onde poderão
ser consultados.

20 de Agosto de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Alberto de Sequeira Lopes Gallego. 01-2-16 106

ARCOS D�ÁGOA � IMOBILIÁRIA, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade Arcos d�Ágoa � Imo-
biliária, S. A., anteriormente denominada Águas Livres � Imobiliária,
S. A., pessoa colectiva n.º 502023621, com sede no Porto, na Rua
do Tenente Valadim, 284, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial do Porto sob o n.º 45449, com o capital social de
1 000 000 000$, para reunirem em assembleia geral, na sede da
sociedade, no próximo dia 3 de Outubro, pelas 17 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Aprovação do balanço e demais documentos relativos às
contas, especialmente elaborado para efeitos da fusão e
reportado a 30 de Junho;

2) Aprovação do projecto de fusão por incorporação na
Amoreiras Center � Sociedade Imobiliária, S. A., do patri-
mónio da Arcos d�Ágoa � Imobiliária, S. A., e subsequente
extinção desta.

Nos termos do artigo 10.º e 11.º do contrato de sociedade, poderão
participar e votar na assembleia geral os accionistas titulares de, pelo
menos, 100 acções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas
na sede social ou em qualquer instituição bancária até 15 dias antes da
data designada para a reunião da assembleia, comprovando, perante a
sociedade, o depósito até 5 dias antes da reunião.

As representações dos accionistas serão comunicadas ao presidente
da mesa da assembleia geral por carta, com a assinatura reconhecida
notarialmente ou autenticada pela sociedade, entregue na sede da
sociedade até cinco dias úteis antes da data da realização da assembleia
geral.

Os documentos relativos aos assuntos constantes da ordem de
trabalhos encontram-se patentes na sede da sociedade, onde poderão
ser consultados.

20 de Agosto de 2000. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Rita de Carvalho Ferreira Matias. 01-2-16 107

MAURI FERMENTOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, convocam-se os accionistas com direito de voto a Mauri
Fermentos, S. A., matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Setúbal, sob o n.º 959, com o capital social de
575 000 000$, totalmente realizado, para reunirem em assembleia
geral, na sede social, sita em Cachofarra, freguesia de São Sebasti-
ão, Setúbal, no dia 27 de Setembro de 2000, pelas 10 horas, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do conselho
de administração, referente ao exercício de 1 de Julho de
1999 a 30 de Junho de 2000;

2) Apreciar, em geral, a administração efectuada;
3) Apreciar e votar o parecer do conselho fiscal;
4) Outros assuntos.

2 de Agosto de 2000. � A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Maria Teresa Gil da Costa Ferreira Esteves. 03-2-11 769

AVISOS

NUTRICAFÉS � CAFÉS E RESTAURAÇÃO, S. A.

Sede: Rua do General Ferreira Martins, 6, 10.º, Miraflores,
Algés,

Capital social: 50 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 13084 (Oeiras).

Número de identificação de pessoa colectiva 504883666.

ESTABELECIMENTOS JOAQUIM FONSECA
ALBUQUERQUE, S. A.

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 33, 1.º, Lisboa

Capital social: 700 000 000$

Matriculada na 3.ª Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 12496/290729.

Número de identificação de pessoa colectiva 500100160.

VILARINHO & SOBRINHO, S. A.

Sede: Rua das Janelas Verdes, 56 a 58,
Santos-o-Velho, Lisboa

Capital social: 300 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 05745/170922.

Número de identificação de pessoa colectiva 500299323.

UNIQUIPA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Sede: Rua de Francisco Simões, Venda Nova, Amadora

Capital social: 6 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob
o n.º 6841/200790.

Número de identificação de pessoa colectiva 502387939.

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 100.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, torna-se público que foi registado,
em 22 de Agosto de 2000, nas conservatórias do registo comer-
cial de cada uma das sociedades acima identificadas, um projecto
de fusão dessas mesmas sociedades, operação essa a concretizar
através da transferência da globalidade dos patrimónios das socie-
dades Estabelecimentos Joaquim Fonseca Albuquerque, S. A.,
Vilarinho & Sobrinho, S. A., e UNIQUIPA � Equipamentos Ho-
teleiros, S. A., para a sociedade NUTRICAFÉS � Cafés e Restau-
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ração, S. A., que assim se assumirá como sociedade incorporante,
com extinção das incorporadas.

Nos termos legais, os credores e os accionistas poderão consultar,
nas sedes das identificadas sociedades, o mencionado projecto de fusão
e documentos anexos, bem como os relatórios elaborados pelos órgãos
de fiscalização e pelos revisores oficiais de contas das sociedades
intervenientes, bem como as contas e relatórios elaborados pelos
órgãos de administração, relatórios e pareceres dos órgãos de
fiscalização e deliberações das assembleias gerais sobre essas contas
relativamente aos últimos três exercícios. Os Srs. Accionistas poderão
obter, nas sedes das sociedades intervenientes, sem qualquer encargo,
cópia integral destes documentos.

Igualmente se anuncia que as assembleias gerais que deliberarão
sobre a projectada fusão estão marcadas para o próximo dia 2 de
Outubro de 2000 e terão lugar nas sedes sociais de cada sociedade
envolvida.

23 de Agosto de 2000. � Pela Administração da Nutricafés, S. A.
(Assinatura ilegível.) � Pela Administração da Estabelecimentos JFA,
S. A., (Assinatura ilegível.) � Pela Administração da Vilarinho &
Sobrinho, S. A., (Assinatura ilegível.) � Pela Administração da
Uniquipa, S. A., (Assinatura ilegível.) 01-2-16 100

AMOREIRAS CENTER � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

ARCOS D�ÁGOA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Anúncio de fusão

As sociedades:

Amoreiras Center  � Sociedade Imobiliária, S. A., pessoa
colectiva n.º 504591436, com sede em Lisboa, na Rua de
Joshua Benoliel, edifício Alto das Ammoreiras, 10.º, A,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa sob o n.º 8021, com o capital social de
1 500 000 000$;

Arcos d�Ágoa  � Imobiliária, S. A., anteriormente denomi-
nada Águas Livres � Imobiliária, S. A., pessoa colectiva
n.º 502023621, com sede no Porto, na Rua do Tenente
Valadim, 284, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial do Porto sob o n.º 45449, com o capital social
de 1 000 000 000$,

comunicam que procederam ao registo do projecto relativo à sua fusão,
respectivamente, na 1.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa e na 1.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial do
Porto, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 100.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Mais informam que as assembleias gerais de cada uma das socieda-
des participantes foram convocadas para reunir no dia 3 do próximo
mês de Outubro, respectivamente, às 10 horas e às 17 horas.

O projecto de fusão e documentação anexa encontram-se patentes
na sede de cada uma das sociedades participantes, onde poderão ser
consultados.

20 de Agosto de 2000. � O Conselho de Administração da
Amoreiras Center � Sociedade Imobiliária, S. A., (Assinaturas
ilegíveis.) � O Conselho de Administração da Arcos d�Ágoa �
Imobiliária, S. A., (Assinaturas ilegíveis.) 01-2-16 105

CREDIFIN � BANCO DE CRÉDITO AO CONSUMO, S. A.

Sede: Rua do Pinheiro Manso, 662, 2.º, Ramalde, Porto

Capital social: 3 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 47630.

Pessoa colectiva 502449349.

Informam-se os credores sociais de que foi aprovado, por delibera-
ção da assembleia geral de 21 de Agosto de 2000, o projecto de cisão-
fusão das sociedades CREDIPLUS � Companhia Portuguesa de
Cartões de Crédito para a Distribuição, S. A., na CREDIFIN � Banco
de Crédito ao Consumo, S. A.

Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 107.º do Código das
Sociedades Comerciais, podem os credores cujos créditos sejam anteriores
a esta publicação, no prazo de 30 dias a contar da última das publicações
efectuadas nos termos da lei, deduzir oposição judicial à cisão-fusão,
com fundamento em prejuízo para a realização dos seus créditos.

O teor da supra-referida deliberação é o que a seguir se transcreve,
sendo certo que o texto integral da respectiva acta se encontra depositado
na respectiva conservatória do registo comercial: «Em seguida, o
presidente da mesa colocou à votação o assunto constante do ponto 1.º
da ordem de trabalhos, tendo sido deliberado aprovar o projecto de cisão-
fusão da sociedade, submetido para apreciação, nos exactos termos
constantes da proposta formulada pelo conselho de administração.»

24 de Agosto de 2000. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 01-2-16 110

CREDIPLUS � COMPANHIA PORTUGUESA
DE CARTÕES DE CRÉDITO PARA A DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Sede: Avenida de José Gomes Ferreira, 9, Algés

Capital social: 650 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 10975.

Pessoa colectiva 503207250.

Informam-se os credores sociais de que foi aprovado, por delibera-
ção da assembleia geral de 21 de Agosto de 2000, o projecto de cisão-
fusão das sociedades CREDIPLUS � Companhia Portuguesa de
Cartões de Crédito para a Distribuição, S. A., na CREDIFIN � Banco
de Crédito ao Consumo, S. A.

Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 107.º do Código das
Sociedades Comerciais, podem os credores cujos créditos sejam anteriores
a esta publicação, no prazo de 30 dias a contar da última das publicações
efectuadas nos termos da lei, deduzir oposição judicial à cisão-fusão,
com fundamento em prejuízo para a realização dos seus créditos.

O teor da supra-referida deliberação é o que a seguir se transcreve,
sendo certo que o texto integral da respectiva acta se encontra depositado
na respectiva conservatória do registo comercial: «Em seguida, o
presidente da mesa colocou à votação o assunto constante do ponto 1.º
da ordem de trabalhos, tendo sido deliberado aprovar o projecto de cisão-
fusão da sociedade, submetido para apreciação, nos exactos termos
constantes da proposta formulada pelo conselho de administração.»

24 de Agosto de 2000. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 01-2-16 111
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BRAGANÇA
TORRE DE MONCORVO

QUINTA DO VALE DA PERDIZ � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre da Moncorvo. Matrí-
cula n.º 258/000713; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/000713.

Certifico que por escritura lavrada aos 11 de Julho de 2000, exa-
rada de fl. 61 a fl. 63 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 184-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas, foi entre VINIHOLD � Comercialização de Vinhos, L.da;
António Augusto Fernandes; António Augusto Sousa Mateus Fernan-
des e de Carlos Alberto Sousa Mateus Fernandes, constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta do Vale da Perdiz � Sociedade
Agrícola, L.da, com sede na Quinta da Ferreira, freguesia e concelho
da Torre de Moncorvo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de viticultura. Produção e
comercialização de vinhos. Exploração agrícola.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 Euros, e está dividido em quatro quotas, uma do valor nomi-
nal de 12 500 euros pertencente à sócia VINIHOLD � Comerciali-
zação de Vinhos, L.da, duas iguais do valor nominal de 5940 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios António Augusto Sousa Mateus
Fernandes e Carlos Alberto Sousa Mateus Fernandes e uma do valor
nominal de 620 euros, pertencente ao sócio António Augusto
Fernandes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio António Au-
gusto Sousa Mateus Fernandes e do não sócio Fernando Maria Van
Zeller, casado, residente no Porto, na Avenida do Marechal Gomes
da Costa, 146, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a Sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � É atribuído um direito especial à gerência do gerente nomeado
Fernando Maria Van Zeller, o qual exercerá o seu mandato livre da
proibição de concorrência prevista no artigo 254.º do Código das
Sociedades Comerciais.

 ARTIGO 5.º

No caso de falecimento ou incapacidade de qualquer um dos só-
cios a sociedade não se dissolverá, tendo os herdeiros de nomear um
de entre eles que a todos represente enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento
da Sociedade, à qual é reservado em primeiro lugar, o direito de
preferência, o qual se defere aos sócios não cedentes, se a mesma
dele não quiser usar.

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando sobre a quota recair qualquer penhora, arresto, arre-

matação judicial ou qualquer outra forma de apreensão judicial,
proveniente de processo judicial que envolva qualquer dos sócios;

4. Empresas � Registo comercial
c) Quando a quota de qualquer sócio seja adjudicada ao seu cônjuge

em partilha resultante de divórcio ou separação judicial de pessoas e
bens;

d) Quando seja dissolvida qualquer sociedade, sócia desta;
e) Quando a quota haja sido cedida a estranhos sem observância do

artigo anterior.
2 � No caso de amortização de qualquer quota deverá à mesma ser

atribuído um valor, nos termos da lei ao qual deverá ser deduzido
qualquer débito que o sócio titular da quota mantenha perante a
Sociedade.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização de uma quota
poderá ser realizado em prestações no prazo máximo de dois anos
sem vencimento de juros.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi, está conforme.

A Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho. 12592064

GUARDA
GUARDA

JORNAL DIRECTO � COMUNICAÇÃO E MARKETING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1627;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000721.

Certifico que Paulo Jorge Passos Correia constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jornal Directo � Comunicação e
Marketing, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
Monsenhor Mendes do Carmo, 23, 1.ª,  cave, direita, frente, fregue-
sia de São Vicente, concelho e cidade da Guarda.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do país ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de informação e
marketing, nomeadamente edição de jornais, revistas e outras pu-
blicações de carácter periódico; comunicação, design e produções
publicitárias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 Euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Paulo Jorge Passos
Correia.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio Paulo Jorge
Passos Correia, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele 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 livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
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dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na
situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do, desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis, necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente
matriculada.

Conferida está conforme.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 11629924

VITORINO MORAIS MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1626;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000719.

Certifico que entre Vitorino de Morais Moura, Maria Graciela
Marques Freire e Sociedade de Comércio e Construções Maf, L.da,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vitorino Morais Moura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Estação, sem número
de polícia, freguesia de São Miguel da Guarda, concelho e cidade da
Guarda.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e representa-
ção de marcas de mobiliário e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 Euros (equivalente a 5 012 050$), e corresponde à soma de
três quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais de
2500 Euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Vitorino
de Morais Moura e Maria Graciela Marques Freire; e uma de
20 000 Euros, pertencente à sócia Sociedade de Comércio e Constru-
ções Maf, L.da

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios Vitorino de Morais Moura e Maria Graciela
Marques Freire.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

 ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida está conforme.

2 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 11629886

SANTOS QUELHAS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1499;
identificação de pessoa colectiva n.º 504466623; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/000725.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que o capital social
foi aumentado de 213 486 Euros para 228 486 Euros e em conse-
quência foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores é de 228 486 euros e corresponde à soma das seguintes quo-
tas dos sócios: uma de 76 162 euros da sócia Maria de Lourdes Santos
Quelhas Taumaturgo de Brito; uma de 76 162 Euros, do sócio Carlos
dos Santos Quelhas; uma de 5000 Euros do sócio José Carlos dos Santos
Quelhas, com a natureza de bem comum do seu casal; e uma de
71 162 Euros do sócio José Carlos dos Santos Quelhas, com a natureza
de bem próprio.

Relatório nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Victor Simões & Pêga Magro � Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas representada por Victor Manuel Lopes Simões, revisor oficial
de contas, inscrito na respectiva lista sob o n.º 780, encontrando-se
no exercício efectivo de todos os seus direitos, vem enviar o seu
Relatório sobre a verificação de entradas em espécie com que os
actuais e únicos sócios realizarão o aumento de capital na sociedade
já constituída Santos Quelhas, Gestão e Administração de
Propriedades, L.da

1 � Introdução. � Esta sociedade, cujo objecto social é a com-
pra, venda de propriedades, gestão e administração de bens imóveis,
centros comerciais e escritórios (CAE 70120), tem sede na Rua de
5 de Outubro, 24, freguesia de São Vicente, concelho da Guarda e possui
o número de identificação de pessoa colectiva 504466623,
encontrando-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial
da Guarda sob o n.º 1499.

Actualmente o capital social cifra-se em 15 000 Euros, e está as-
sim distribuído:

Número Número
Sócios do bilhete de Quotas

de identidade contribuinte

José Carlos dos Santos Que-
lhas ................................. 16010412 169191907 5 000 €

Maria de Lurdes Santos Quelhas
Taumaturgo de Brito ........ 2422723 106814630 5 000 €

Carlos dos Santos Quelhas .... 0626776 115484680 5 000 €

Total .................................................................. 15 000 €
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O capital da sociedade encontra-se integralmente realizado. Com o
presente relatório, pretende-se verificar a entrada em espécie dos
actuais sócios no montante de 213 486 Euros com o qual vão reali-
zar parte do aumento do capital da sociedade Santos Quelhas, Gestão
e Administração de Propriedades, L.da, valor este que será repartido
de forma proporcional ao capital detido por cada um. O capital da
sociedade após o aumento cifrar-se-á em 228 486 Euros.

2 � Descrição dos bens a utilizar [alínea a) do n.º 3 do artigo 28.º
do CSC]. � Os bens a avaliar são constituídos por 3 prédios urbanos,
situados no extremo quarteirão limitado pela Rua do Infante D.
Henrique, Rua do Marquês de Pombal e Largo de João de Deus.
Confrontam a norte com a Rua do Marquês de Pombal, a sul com
Adelaide de Conceição Aguiar, Herd., a nascente com a Rua do Infante
D. Henrique e poente com o Largo de João de Deus.

Descrição dos prédios

Prédios urbanos
Artigo matricial 683:
Registado na Conservatória do Registo Predial da Guarda com o

n.º 2141. É constituído por um rés-do-chão, 1.º e 2.º andares e sótão.
Superfície coberta de 77 m2.

Artigo matricial 896:
Registado na Conservatória do Registo Predial da Guarda com o

n.º 2142. É constituído por um rés-do-chão, 1.º andar e sótão, com
logradouro. Superfície coberta de 67 m2 e logradouro com 38 m2.

Artigo matricial 1144:
Registado na Conservatória do Registo Predial da Guarda com o

n.º 2143. É constituído por um rés-do-chão, 1.º andar e águas furta-
das. Superfície coberta de 200 m2.

3 � Titularidade dos bens e verificação.
3.1 � Titularidade [alínea b) do n.º 3 do artigo 28.º do CSC]. �

Os prédios referidos no número anterior foram verificados fisicamente
e para efeitos de avaliação, recorremos a uma avaliação efectuada por
perito independente, de que arquivamos o respectivo Relatório.

Foi confirmada a respectiva titularidade, nos termos previstos nas
Normas e Directrizes Técnicas da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas, sendo pertença sem determinação de parte ou de direito de
José Carlos dos Santos Quelhas, Maria de Lourdes Santos Quelhas
Taumaturgo de Brito e Carlos dos Santos Quelhas.

4 � Avaliação dos bens [alínea c) do n.º 3 do artigo 28.º do CSC]. �
Os bens descritos no n.º 2 foram avaliados em 213 486 Euros,
correspondente a 42 800 000$.

5 � Critérios de avaliação [alínea c) do n.º 3 do artigo 28.º do
CSC]. � Aplicou-se o conceito de Justo Valor, tal como é definida
na Directriz Contabilística n.º 13/93 emitida pela Comissão de
Normalização Contabilística e publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 79, de 5 de Abril de 1994, na avaliação dos bens atrás
mencionados e tendo em conta o Relatório realizado pelo perito in-
dependente, pela média dos critérios de avaliação utilizados (compa-
ração � valor mercado; Rendimento; Custo de Reposição).

6 � Capital após o aumento � Após o aumento de capital por
entrada em espécie no valor de 213 486 Î o capital social da socie-
dade Santos Quelhas, Gestão e Administração de Propriedades, L.da,
passará a ser de 228 486 Î e ficará assim distribuído:

Sócios Capital actual Entrada Capital
em espécie após aumento

José Carlos dos Santos Quelhas ...... 5 000 € 71 162 € 76 162 €
Maria de Lurdes Santos Quelhas

Taumaturgo de Brito ................. 5 000 € 71 162 € 76 162 €
Carlos dos Santos Quelhas ......... 5 000 € 71 162 € 76 162 €

Totais ............................. 15 000 € 213 486 € 228 486 €

5 � Conclusão [alínea d) do n.º 3 do artigo 28.º do CSC]. �
Considerando o exposto, é nossa convicção que no processo de
aumento de capital social de 15 000 Îpara 228 486 Î da sociedade
Santos Quelhas, Gestão e Administração de Propriedades, L.da, as
entradas em espécie correspondentes ao montante de 213 486 Î, não
lesam o interesse de futuros sócios e credores.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 11629940

EGITINTAS � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1628;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000724.

Certifico que entre Rui Augusto do Nascimento Ferreira e Carla
Susana do Nascimento Ferreira foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação EGITINTAS � Comércio de
Tintas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora dos Remé-
dios, lote B-1, rés-do-chão, freguesia da Sé, cidade e concelho da
Guarda.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de tintas, ver-
nizes e produtos similares.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 19 952 Euros e corresponde à soma de duas quotas de 9976 euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para obrigar a sociedade.

Disposição transitória

Qualquer um dos gerentes, fica desde já autorizado a proceder ao
levantamento da totalidade do capital social, que se encontra deposi-
tado no Banco Espírito Santo, S. A., agência da Guarda, a fim de
suportar as despesas de constituição, registos e outras inerentes à
própria actividade da sociedade, nos termos da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida está conforme.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 11629916

MT GUARDA, MÁQUINAS E TRACTORES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1629;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000725.

Certifico que a sociedade MT � Máquinas e Tractores, S. A.
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MT Guarda, Máquinas e Tracto-
res, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no concelho da
Guarda, freguesia de Arrifana, no prédio urbano sito em frente ao
Outeiro de São Miguel, Estrada Nacional n.º 16.

2 � A transferência da sede pode ser feita pela gerência desde que
tenha lugar dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

3 � Pode também a gerência deliberar criar ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação da
Sociedade.

 ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto o exercício do comércio de
máquinas agrícolas e industriais, a sua reparação e comércio de aces-
sórios.

2 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
Sociedades Comerciais a Sociedade poderá ainda adquirir participações
de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em outras
sociedades, qualquer que seja o seu objecto social, e bem assim adquirir
participações de capital em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 euros, representado por uma única quota de idêntico valor
nominal pertencente à sócia MT � Máquinas e Tractores, S. A.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da Sociedade, bem como a sua representação
activa ou passiva, em juízo ou fora dele, compete à gerência, composta
por um ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos
à Sociedade.

2 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas por
lei e pelos presentes estatutos, compete à gerência:

a) Desempenhar todas as atribuições, praticar todos os actos e
celebrar todos e quaisquer contratos, seja qual for a sua natureza,
cuja necessidade ou conveniência sejam implicados pela prossecução
dos fins sociais, e que não tenham de ser objecto de deliberação dos
sócios;

b) Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções,
bem como comprometer-se em árbitros;

c) Designar os representantes da Sociedade em quaisquer órgãos de
outras sociedades;

d) Elaborar os regulamentos internos que reputar convenientes;
e) Admitir ou despedir pessoal assalariado ou contratado,

definindo-lhe as funções e fixando-lhe os vencimentos ou outra for-
ma de remuneração;

f) Constituir mandatários da Sociedade;
g) Locar, adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis e

imóveis, bem como o estabelecimento;
h) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações de capital

em quaisquer sociedades, sem prejuízo do disposto nos preceitos legais
imperativos;

i) Cobrar e receber quaisquer créditos da Sociedade, dando a
correlativa quitação, e pagar quaisquer dívidas, aceitando as
correlativas quitações;

j) Movimentar, quer depositando, quer levantando, mediante che-
ques, ordens escritas ou por outro modo, depósitos em dinheiro à
ordem ou a prazo, efectuados em bancos ou quaisquer instituições
de crédito.

ARTIGO 5.º

1 � Os actos que impliquem obrigações ou responsabilidades para
a Sociedade podem ser praticados, obrigando a Sociedade, e os corre-
lativos documentos assinados:

a) Por dois gerentes;
b) Pelo gerente quando houver apenas um gerente;
c) Por mandatários nos termos e dentro dos limites que lhes forem

conferidos na respectiva procuração.
2 � Os actos de mero expediente podem ser praticados por qual-

quer gerente.
3 � É considerado acto de mero expediente o endosso de cheques

ou outros títulos de crédito para depósito em contas bancárias da
Sociedade.

4 � Os sócios podem, mediante deliberação nesse sentido, preci-
sar que certa ou certas categorias de actos devem ser considerados de
mero expediente para efeitos do disposto no n.º 3.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral deve reunir-se anualmente dentro dos três pri-
meiros meses de cada ano e terá por objecto:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, e
sobre a proposta de aplicação de resultados;

b) Proceder à apreciação geral da administração da Sociedade;
c) Eleger, sendo caso disso, os titulares dos órgãos sociais;
d) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.

ARTIGO 7.º

As pessoas colectivas são representadas no âmbito da Sociedade,
designadamente, para todos os seus órgãos:

a) Por quem for designado pelo órgão da administração da pessoa
colectiva.

b) Ou, na falta dessa designação, pelo membro ou membros desse
órgão que tiverem os necessários poderes para o efeito.

ARTIGO 8.º

A Sociedade terá um secretário ao qual incumbirão as seguintes
funções:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral;
b) Lavrar as actas das reuniões da assembleia geral, designada-

mente para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 85.º
do Código das Sociedades Comerciais, assinando-as conjuntamente
com os demais intervenientes que a devam igualmente assinar nos
termos da lei;

c) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais apostas
nos documentos da Sociedade;

d) Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos li-
vros da Sociedade ou dos documentos arquivados são verdadeiras,
completas e actuais;

e) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de Sociedade
em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos órgãos
da Sociedade e quais os poderes de que são titulares;

f) Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das deliberações
dos sócios e da gerência;

g) Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submetida à
assembleia geral e referida nas respectivas actas;

h) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a ele
sujeitos.

ARTIGO 9.º

A deliberação sobre aplicação dos lucros apurados, segundo o balanço
aprovado, não está sujeita a outras limitações que não sejam as que
resultem de disposições legais imperativas, podendo, nomeadamente,
tais lucros serem aplicados, no todo ou em parte, na constituição ou
reforço de quaisquer reservas ou na prossecução de quaisquer interesses
da Sociedade.

Conferida está conforme.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 11629932

LEONEL & ANTÓNIO � TALHO E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1457;
identificação de pessoa colectiva n.º 504295535; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/000721.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente António Peixeiro Fernandes.
Data: 28 de Janeiro de 1999.
Causa: renúncia.
b) Alteração do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 5.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 2 000 000$, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
1 020 000$, pertencente ao sócio Leonel Almeida Guerra e outra de
980 000$ pertencente à sócia Maria Inês dos Santos Lucas Almeida
Guerra.

5.º

A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 11629908

SEIA

O MOINHO DE SEIA � CASA DE PÃO, CAFÉ,
CHÁ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 709; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000621.

Rectificação

Diário da República, 3.ª série, n.º 177, de 2 de Agosto de 2000, 16 506
A firma tem o número de matrícula: 709.

4 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Gomes Vieira.
10-2-118 729
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LISBOA
CASCAIS

MULTIARTE � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 348/000529, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 504896180; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 49/29052000.

Certifico que entre: Paulo Tadeu Mendes Brum Pacheco; e Rui
Manuel Ávila de Simas; e Filipe Jorge Larsen de Assis da Costa
Rodrigues foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MULTIARTE � Produções
Audiovisuais, L.da, tem a sua sede na Rua de José Régio, 5, 4.º, esquer-
do, na freguesia e concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o seguinte: produções de televisão, produções de
audiovisuais, edição e distribuição de áudio e visuais, edição e publicação
de Imprensa escrita e falada, produção de espectáculos e agenciamento
artístico, multimédia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, e encontra-se dividido em três
quotas, sendo duas no valor de 2 250 000$, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Paulo Tadeu Mendes Brum Pacheco e Rui Manuel
Ávila Simas e outra no valor de 500 000$ pertencente ao sócio Filipe
Jorge Larsen de Assis Costa Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A nomeação e a destituição de gerentes, que poderão ser sócios
ou estranhos à sociedade, compete à assembleia geral que determinará
se a gerência deverá ou não ser remunerada e em caso afirmativo
qual o seu quantitativo, ficando desde já nomeados gerentes todos os
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas só é livre entre os sócios, nos demais
casos fica dependente do consentimento da sociedade, se esta não
preferir.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

e) Se o seu titular vier a participar no capital social de outras
sociedades, que possam concorrer com o fim por esta prosseguido, ou
se vier a exercer uma actividade em qualquer sociedade concorrente,
sem o prévio consentimento da assembleia geral.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez da
quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares aos sócios até
ao dobro do capital social, e contratar dos mesmos e a prestação de
suprimentos, nos termos que forem acordados em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo de
reserva legal.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12798215

CAMPOS & SILVA � REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5892/
880919, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 502044012; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 24/30052000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 24/000530.
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12496022

ESCOLA DE TÉNIS LUÍS DAMASCENO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 339/
980225, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504140647;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/07062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 25/000607.
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Março de 2000.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12477885

SOTTO MAYOR & SILVA � COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 366/000607, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 502452803; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 21/
07062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Sotto Mayor & Silva � Comércio
Geral, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Henriques Coelho, 2, 4.º,
E, no lugar e freguesia de Paço de Arcos, do concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12483680

PINK � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 686/000607, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 504958968; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
07062000.
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Certifico que entre: Cecília Maria Correia Soares da Costa; Mário
Antunes Marques Pereira; João Carlos Antunes Maçarico; Manuel
António Joaquim Diogo; e Carlos Manuel da Conceição Domingos da
Silva foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, a sua
firma é constituída pela denominação PINK � Publicidade e
Marketing, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Praça de D. Afonso Henriques,
8, 2.º, direito, freguesia de Santa Maria e São Miguel, concelho de
Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas de
marketing e publicidade, e comercialização de equipamentos afectos
às referidas áreas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas, uma de 8000 eu-
ros pertencente à sócia Cecília Maria Correia Soares da Costa, e quatro
quotas iguais de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Mário Antunes Marques Pereira, João Carlos Antunes Maçarico,
Manuel António Joaquim Diogo e Carlos Manuel da Conceição
Domingos da Silva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto diferente,
em agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar acções,
quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar sobre elas as
operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permi-
tida.

2 � A cessão de quotas a estranhos, no todo ou em parte, fica
dependente do consentimento prévio da sociedade, à qual, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, fica reservado o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, será exercida pela sócia Cecília Maria
Correia Soares da Costa, desde já designada gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de um sócio;
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 como tal e, posteriormente, serem criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar para a quota,
segundo o último balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12402800

HAVANESA DE TIRES � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6110/
920430, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502770880;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 7/06062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 7/000606 �
cessação de funções de gerência de Ana Carla Baptista Ferreira e Maria
Noémia de Jesus ferreira Santos, por renúncia em 30 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12465810

DAMAS � CONSULTORES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5906/
920205, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501793712;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 10, 13 e 15/01062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação DAMAS � Con-
sultores Técnicos, L.da, e tem a sua sede na Rua Projectada à Praça
de Mário Azevedo Gomes, lote 2-A, rés-do-chão, direito, na fregue-
sia da Parede, concelho de Cascais.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 10/000601.
Rectificação: completa-se: gerente: Claus Hennemenn Georg Helmut

Wilhelm Wolfram, casado, em representação de CGI � Wolfram �
Consultadoria, Gestão e Investimento, L.da

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 15/000601.
Cessação de funções de gerência de Claus Hennemenn Georg Helmut

Wilhelm Wolfram, por renúncia em 27 de Maio de 1997.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12497002

CDL II � MANUTENÇÃO DE PORTAS E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 669/
000602, Sintra; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/
02062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 10 000 00$, tendo sido
alterados os artigos 1.º e 3.º os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma CDL II � Manutenção de
Portas e Automatismos, L.da, e tem a sua sede no Edifício CDL, Recta
da Granja do Marquês, em Mem Martins, freguesia do Algueirão, Mem
Martins, concelho de Sintra.
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3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 6 000 000$
da sócia CDL � Portas e Automatismos de Portugal, L.da, e outra de
4 000 000$ do sócio Fernando Freire Lopes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12497673

LEO BURNETT, PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9554/
950721, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501077464;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 59/08062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 59/000608 �
cessação de funções de gerência de Artur Eduardo Pires Alexandre
Pinto, por renúncia em 29 de Março de 2000.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798479

RUY FIGUEIREDO � AVALIAÇÃO E CONSULTADORIA
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 073/981216, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 503534005; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 55/20062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 55/000620.
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12481831

GESPOST � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS
DE ABASTECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 250/
960801, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503769959;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 71 e 73/
20062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 71/000620 �
Cessação de funções de Manuel Maria Guerrero Pemán e Diego de
Reina Lovera, por renúncia a partir de 30 de Março de 2000.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 72/000620 �
Cessação de funções de gerência de Manuel Perez Jurado, por renún-
cia a partir de 30 de Março de 2000.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 73/000620 � Nomeação de
gerentes: Angel Ramirez Doña, casado; Alfredo José Inácio, casado;
e António Calçada de Sá, casado.

Data: 30 de Março de 2000.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798690

GENERAL ELECTRIC CAPITAL INFORMATION TECNOLOGY
SOLUTIONS � TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 400/
000620, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500074372;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 39/20062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao n.º 1 do artigo 2.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma General Electric Capi-
tal Information Tecnology Solutions � Tecnologia de
Informação, S. A., tem a sua sede na Avenida do Forte, 4, fracção F,
Edifício Triunfo, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495646

MANUEL PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1140/
900103, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500379467;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 7 e 8/20062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 1 002 410$ (5000 euros), tendo
sido alterado o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 Euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 Euros, cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

Gerente designado: Hugo Manuel dos Santos Andrade e Silva.
Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 7/000620 �

cessação de funções de gerência de Nuno Miguel Carreta Machado,
por renúncia em 11 de Maio de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12494836

D. L. I. � DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
PARA A INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7991/
930205, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502933712;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 18/20062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 14.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um administrador-delegado dentro dos limites

de delegação do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito dos res-

pectivos poderes de representação.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495441
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IBERCONTRATO � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 507/
990715, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504402820;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 56 e 57/20062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 56/000620 �
Cessação de funções de gerência de Maria da Soledade Mendes da Silva
Nogueira Pereira, por renúncia em 15 de Maio de 2000.

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 57/000620 � Nomeação de
gerente: Rui Carlos Marques, casado.

Data: 25 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495689

BIGBUILD � UTILIDADES: EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 496/
000620, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504502565;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/20062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao n.º 2 do artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Cedros, lote 25, Costa

da Guia, freguesia e concelho de Cascais.
3 � (Mantém-se.)

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495166

ABREU & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 196/
971230, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504084933;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 52 e 54/
20062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo, é de 400 000$ e corresponde à soma
de duas quotas: uma, do valor nominal de 360 000$, na titularidade
da sócia Luísa Maria da Silva Belo de Oliveira e outra, do valor nominal
de 40 000$, na titularidade da sócia Maria José da Conceição Silva Belo
de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Luísa Maria
da Silva Belo de Oliveira, desde já nomeada gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um gerente.

Certifico que foram ainda efectuados os seguintes registos:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 52/000620 �

Cessação de funções de gerência de Ana Maria Nunes Coelho de Abreu,
por renúncia em 17 de Fevereiro de 2000.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 54/000620 �
Deslocou a sede para: Avenida do Marechal Carmona, 70, Cascais.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495670

ESTORILUX � LETTERING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8234/
950412, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503414433;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 43 e 45/20062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 1 000 000$ para 5 000 000$, tendo sido altera-
dos os artigos 3.º e 5.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 5 000 000$ e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 4 600 000$ do sócio João Augusto
Dias Casanova Pinto e uma de 400 000$ do sócio António Luís Dias
Casanova Pinto.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e
passivamente.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio João Augusto Dias
Casanova Pinto.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 43/000620 �

Cessação de funções de gerência de Maria Cecília Saraiva Gouveia
Casanova Pinto, por renúncia em 12 de Maio de 1997.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495700

DIAS DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3705/
900910, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501803408;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 25 e 26/20072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 25/
000620 � Cessação de funções de gerência de José Augusto Dias da
Silva e Ilda da Conceição Marques, por renúncia em 1 de Dezembro
de 1999.

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 26/000620 � Nomeação de
gerente: Maria de Fátima do Carmo Nunes, divorciada.

Data da deliberação: 1 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495484

ESTORILINVESTE II � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 499/000620, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504712985; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20062000.

Certifico que entre: Jorge Fausto de Vasconcelos e Sousa de Fi-
gueiredo; e Manuel Damásio Soares Garcia foi constituída a socie-
dade em epígrafe que rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma ESTORILINVESTE II � Mediação
Imobiliária, L.da
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ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é na Rua de Melo e Sousa, 395-B, na freguesia do
Estoril e concelho de Cascais, podendo ser deslocada dentro do mesmo
concelho por decisão da gerência.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 4.º

Capital social, quotas e sócios

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e dividido nas duas seguintes quotas: 

a) Uma quota no valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao
sócio Jorge Fausto de Vasconcelos e Sousa de Figueiredo e;

b) Outra quota de igual valor nominal de 12 500 euros, pertencen-
te ao sócio Manuel Damásio Soares Garcia.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

A assembleia geral poderá deliberar a obrigação de os sócios reali-
zarem prestações suplementares de capital até ao montante global de
100 000 euros.

ARTIGO 6.º

Gerência e forma de obrigar a sociedade

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, com ou
sem remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral.

1 � Será necessária a intervenção conjunta dos dois gerentes para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Jorge
Fausto de Vasconcelos e Sousa de Figueiredo e Manuel Damásio Soares
Garcia, aos quais é atribuído o direito especial à gerência.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas e direito de preferência

A cessão de quotas entre sócios é livre.
A cessão de quotas a favor de estranhos está sujeita à preferência

sucessiva da própria sociedade e dos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

A assembleia geral pode deliberar a amortização de quotas, sempre
que se verifique algum dos seguintes casos:

a) Falência do sócio;
b) Medida cautelar ou repressiva que incida sobre a quota e da qual

possa resultar a transmissão da quota a favor de terceiros.

ARTIGO 9.º

Disposições finais e transitórias

1 � A sociedade assume, desde já, a obrigação de pagar todas as
despesas relativas à sua constituição, instalação e registo, bem como
os adiantamentos que em seu nome foram feitos antes da sua consti-
tuição pelos sócios.

2 � Os gerentes ficam desde já autorizados a efectuar o levanta-
mento do montante correspondente ao capital social, depositado no
Banco Pinto & Sotto Mayor, para suportar as despesas inerentes aos
encargos referidos no n.º 1 supra.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495468

TAGOL � COMPANHIA DE OLEAGINOSAS DO TEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 755,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500278571; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 32/000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 22, apresentação n.º 32/000627.
Projecto de fusão.

Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: TAGOL � Companhia de Oleaginosas do

Tejo, S. A.
Sociedade incorporada: E. T. � Empreendimentos Turísticos, L.da

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: 2 451 200 000$, representado por 2 451 200 acções no-

minativas no valor nominal de 1000$ cada uma.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12417475

CENTRO COMERCIAL GLOBO DE QUELUZ DE BAIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4515,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501356711; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/
000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 13/000627 �
Cessação de funções de gerente de Abel Lopes, por renúncia em 8 de
Junho de 2000.

Mais certifico que: 
Prestação de contas.
Exercício: 1999.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 10790470

NEVES & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8369,
Oeiras; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 36/000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 36/000627 �
Cessação de funções de gerente de Irene da Silva Neves Mota Chegwim,
por renúncia em 31 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12424668

CASCAIS AUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 696,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504719696; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 38/000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 38/000627 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 10 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12501859

IMOARRENDA � ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 008,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504418181; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 10 e 11/000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 10/000627 �
Cessação de funções de gerente de Manuel António Marques Saraiva,
por renúncia em 19 de Junho de 2000.
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Inscrição n.º 4, apresentação n.º 11/000627 � Designação para
gerente de Judite Maria Vieira Rodrigues Pedro Saraiva, em 26 de Junho
de 2000.

Mais certifico que:
Prestação de contas.
Exercício: 1999.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12449679

A BARRINHA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9271,
Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503374318; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 41/000627.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$, corres-
pondente à soma das seguintes quotas dos sócios: uma de 300 000$,
de Maria Teresa Gomes Moreira de Freitas; e uma outra de 100 000$,
de João Paulo Moreira de Freitas.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12453455

PENTA � COMÉRCIO EXTERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 511,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501915559; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/000627.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterados
os artigos 2.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

2.º

A sua sede é na Rua de Raul Brandão, 114, em São Pedro do Estoril,
freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas uma de 922 410$
do sócio Guillermo de Llera Gragera e uma de 80 000$ da sócia Penta
Consultoria Y Comércio Externo, S. A.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12410187

VENDAL CRÉDITO � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 413, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 502956046; inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 28/000627.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º (n.º 1) o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sua sede situa-se na Quinta da Fonte, no Edifício São José,
piso 0, Porto Salvo, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12424218

MINIMERCADO ALVES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 732,
Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503647969;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 45 e 46/000627.

Certifico que cessou funções de gerente José Manuel Ferreira Alves
por renúncia em 25 de Maio de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
3 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 2 225 000$ pertencente ao sócio Alfredo José Ferreira
Alves Pereira, e outra do valor nominal de 1 275 000$ pertencente
à sócia Maria Lídia Ribeiro Pereira Alves.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Alfredo José
Ferreira Alves Pereira, já nomeado gerente.

2 � Para vincular validamente a sociedade, é suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12453471

M. E S. � MENDONÇA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 869, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 504575864; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 35/000627.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 002 410$ e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 451 205$, pertencente ao
sócio José António Mendonça da Silva; uma de 451 205$, perten-
cente ao sócio Fernando Jorge Ferreira de Sousa; uma de 100 000$,
pertencente ao sócio Mário João do Espírito Santo Cardoso Costa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
dos sócios José António Mendonça da Silva e Fernando Jorge Fer-
reira de Sousa, já nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas
conjuntas de ambos para obrigar validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12488704

MOLDURATIVO � ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 415, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503882216; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 50 e 52/000627.

Certifico que cessou funções de gerente Armando Salgueiro Biscoi-
to por renúncia em 25 de Fevereiro de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOLDURATIVO � Artigos
Decorativos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 117/2, (qui-
lómetro 2,5 Rua Particular A. P. M. pavilhão 2, em Valejas), fregue-
sia de Barcarena, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo conforme escrituração, é de 5 000 000$, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
4 750 000$, titulada em nome da sócia Maria Cristina Palminha
Feliciano e uma do valor nominal de 250 000$, titulada em nome do
sócio Vítor Gonçalo Palminha Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbem aos
gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Maria Cristina Palmi-
nha Feliciano.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12432458

LEONOR & JUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5127,
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502464798; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 24 e 26/000627.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 10 000 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Leonor & Justino, L.da, e
tem a sua sede em Cascais, na Rua de Marques Leal Pancada, 38,
freguesia e concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem como objecto a importação e comercialização de
artigos de vestuário e desporto, embarcações de recreio e respectivos
componentes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 10 000 000$ e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 200 000$, como bem próprio, e
outra de 9 300 000$, ambas do sócio Justino Manuel de Sá Machado
da Fonseca; e uma de 500 000$ da sócia Vera Maria Correia de Abreu
Gomes Ferreira de Sá Machado.

5.º

A gerência e administração da sociedade incumbem a ambos os
sócios Justino Manuel de Sá Machado da Fonseca e Vera Maria Correia
de Abreu Gomes Ferreira de Sá Machado que desde já ficam designados
gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, bastando a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que cessou funções de gerente Leonor Maria de Sá
Machado da Fonseca por renúncia em 13 de Março de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12449792

FERBAESSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 290,
Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
000405.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERBAESSA � Sociedade de
Construções, L.da

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua F, lote 9, rés-do-chão, esquer-
do, em Talaíde, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais, só podendo ser transferida para qualquer outro local do
território nacional por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
conservação e recuperação de edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 400 000$, totalmente realizado em dinheiro
e correspondente à soma de duas quotas de 200 000$ cada uma, sendo
uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � Qualquer dos sócios pode fazer à Sociedade os suprimentos de
que a mesma carecer, desde que aceites em assembleia geral. Tais
suprimentos, não podem ser levantados sem que a Sociedade seja
avisada com a antecedência mínima de seis meses, a menos que a
assembleia geral, por unanimidade, prescinda desse aviso prévio.

2 � A deliberação da assembleia geral que aceite os suprimentos
fixará as condições em que os mesmos se efectuarão.

ARTIGO 6.º

1 � Na cessão de quotas a terceiros é reconhecido o direito de
preferência à Sociedade, em primeiro lugar, e ao sócio ou sócios não
cedentes em segundo lugar.

2 � Sendo preferente mais de um sócio, a quota a ceder ou parte
dela será rateada entre os preferentes na proporção das quotas que já
possuírem, com observância da disposição legal quanto à divisão.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da Sociedade incumbe a todos os sócios, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A Sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � É vedado aos gerentes, sob pena de se constituírem na obriga-

ção de indemnizar a Sociedade pelos danos que lhe causarem, obrigar
a mesma em actos e contratos alheios aos negócios sociais, assim
como em fianças, letras de favor ou quaisquer abonações. Em qualquer
destes casos a Sociedade não fica obrigada.

4 � Nenhum gerente pode exercer, individualmente ou associado
a outrem, qualquer actividade idêntica da Sociedade, sob pena de lhe
ser amortizada a respectiva quota pelo valor nominal, acrescido de
quaisquer seus créditos e de correspondente parte em quaisquer fundos,
incluindo os de reserva legal, e deduzido de quaisquer seus débitos, a
menos que essa actividade seja expressamente autorizada por
deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas, sempre que a lei não
exija outras formalidades, por meio de carta registada, com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

2 � As deliberações tomadas em reunião de sócios compro-
var-se-ão por meio das respectivas actas ou outros documentos as-
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sinados pelos sócios, podendo os ausentes ou impedidos de compare-
cer delegar a sua representação noutro sócio mediante carta manda-
deira ou, ainda, enviar o respectivo voto por carta registada.

ARTIGO 9.º

Ocorrendo o falecimento ou interdição de qualquer dos sócios,
poderão os seus herdeiros ou legais representantes optar, no prazo de
90 dias, por sair da Sociedade e, neste caso, receberão tudo o que se
apurar pertencer-lhes mediante balanço especial a que se proceder para
o efeito, devendo o pagamento, conjuntamente com o saldo da conta
de suprimentos e prestações suplementares, ser feito a pronto ou em
seis prestações semestrais, sucessivas e iguais, conforme à Sociedade
mais convier; nesta última hipótese, e ainda se nada disserem, continu-
arão na Sociedade, com todos os direitos e obrigações do falecido ou
interdito, mas terão aqueles herdeiros de nomear de entre si um que a
todos represente enquanto a quota se achar indivisa.

ARTIGO 10.º

As deliberações que tenham por objecto a alteração aos estatutos,
fusão, cisão, transformação e dissolução da Sociedade só podem ser
tomadas em assembleia geral por maioria de três quartos dos votos de
todos os sócios, em primeira ou segunda votação.

ARTIGO 11.º

Se qualquer quota for confiscada, arrestada ou por outro qualquer
modo envolvida em processo, fica a Sociedade com a faculdade de
adquiri-la ou amortizá-la pelo respectivo valor e parte correspondente
aos fundos de reserva existentes, considerando-se a aquisição ou
amortização efectuada pela simples consignação em depósito, efec-
tuado pela gerência, do preço correspondente, à ordem de quem de
direito, e podendo os demais sócios fazer à caixa social os suprimen-
tos para o efeito necessários, se a Sociedade não tiver fundos dispo-
níveis e livres.

São sócios Maria Fernanda de Jesus Rodrigues Ferreira e Carlos
Lopes Baessa.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12876666

TRANSPORTES M. CARMO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 629/000522, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503255823; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 50/22052000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 4.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sede social fica instalada na Rua da Quintinha, 3, 1.º, C,
Casal das Lopas, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12799866

FILAMENTO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 628/000522, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 504934007; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/22052000.

Certifico que entre: Carlos Manuel Lourenço Coelho Esteves; e
Paulo Jorge Jerónimo Pereira foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FILAMENTO � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Um-A, lote 35, Casal do Brejo,
D. Maria, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalação eléctrica na cons-
trução, bem como todo o tipo de actividades subsidiárias ao seu
objecto social.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 100 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 550 000$, pertencente uma a cada um dos só-
cios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a três vezes o capital social inicial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

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 de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12799858

EMPRISOL � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 903/
991202, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503715883;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e da-
tas das apresentações: 2/101299 e 42/22052000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

2.º

Tem a sua sede na Avenida Marginal, Edifício de Escritórios, Parque
Oceano, piso 4-B, na localidade e freguesia de Santo Amaro de Oeiras,
concelho de Oeiras.

Certifico que foi ainda efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 42/000522 �

cessação de funções de gerência de Liliana Mendes Ribeiro da Cunha,
por renúncia em 27 de Abril de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504327
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JAFIMA � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 423/000522, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504851438; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
22052000.

Certifico que entre JFM � Investment Limited foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação JAFIMA � Imobiliária,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede social na Avenida de D. Afonso
Henriques, 1071, Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios e revenda
dos adquiridos para esse fim, construção de prédios e administração,
coordenação, fiscalização de projectos e obras de construção.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, que correspondem a 1 002 410$,
representado por uma única quota desse valor propriedade da única
sócia e encontra-se integralmente realizado em dinheiro.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação, quer activa
quer passiva fica a cargo do engenheiro Horácio Luís de Brito Carva-
lho, desde já nomeado, com dispensa de caução e com a remuneração
a deliberar em assembleia geral, nomeação que representa um direito
especial à gerência.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada, é necessário que
os respectivos actos ou documentos sejam assinados pelo gerente ora
nomeado.

§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
por avales, fianças, abonações ou quaisquer outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais. Os actos praticados em contrário a
esta proibição obrigam a sociedade e a quem os praticar responder
pelos prejuízos a que der causa.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12549916

PASTELARIA RECANTO DOS MOUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 424/000522, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504991230; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/22052000.

Certifico que entre Francisca de Jesus Varanda de Almeida e José
Coelho de Almeida foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Recanto dos Mouros, L.da, e
tem a sua sede no Cabeço de Mouro, lote 4, loja A e B, na freguesia
de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

2.º

O objecto consiste em indústria e comércio de pastelaria e panifi-
cação e cafetaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, a que correspondem 1 002 410$ e corresponde à soma
de duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros a que corres-
pondem 501 205$ pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos depende do prévio consentimento da sociedade, que terá direito
de preferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio José
Coelho de Almeida que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente nomeado.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 10785671

INDÚSTRIA DE MÁRMORES E CANTARIAS DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15/
900307, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500138230;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 8/22052000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 8/000522 �
Deslocou a sede para: Rua do Monte Leite, Condomínio Estoril Verde
Mar, A5, 1.º, direito, Estoril, Cascais.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504157

MITA PORTUGAL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8587/
950712, Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500682127;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 34/22052000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Kyocera Mita Portugal �
Equipamentos de Escritório, L.da, e tem a sua sede no Cascaistock,
Armazém 8, Rua das Fisgas, Alcoitão, freguesia do Estoril, concelho
de Cascais.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504289

ENGIL INVESTIMENTOS, SGPS, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 939/
970710, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503923117;
inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e datas das
apresentações: 28/22052000 e 24/07062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 28/000522 � Nomeação do pre-
sidente do conselho de administração para terminar o mandato em
curso (quadriénio de 1997/2000) David Manuel da Gama Lima Rebelo,
casado.

Data da deliberação: 11 de Abril de 2000.
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 24/000607 � Nomeação de fis-

cal único e suplente.
Período: quadriénio de 2000/2003.
Fiscal único: Freire, Loureiro & Associados, SROC, representada

por Carlos Manuel Pereira Freire, casado.
Suplente: Magalhães, Neves & Associados, SROC, representada por

Augusto Gonçalves Magalhães, casado.
Data da deliberação: 17 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504220
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INDUMÁTICA � SISTEMAS INDUSTRIAIS E INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 624/000522, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503931063; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
22052000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 1 000 000$ para 35 000 euros tendo sido alterados
os artigos 1.º, 3.º e 6.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma INDUMÁTICA � Sistemas Industri-
ais e Informáticos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Sousa Martins,
19, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Mem Martins, concelho de
Sintra.

3.º

O capital social é de 35 000 euros, e está integralmente realizado
em dinheiro, e divide-se em três quotas: uma do valor nominal de
21 00 euros do sócio Paulo Manuel de Jesus Coelho; uma do valor
nominal de 10 500 euros da sócia Luísa Maria dos Santos Lopes
Delgado e outra do valor nominal de 3500 euros do sócio José Eduar-
do Ferreira Pereira da Costa.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos sócios Paulo Manuel
de Jesus Coelho, e José Eduardo Ferreira Pereira da Costa, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente em
todos os actos e contratos.

3 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios e interesses sociais,
designadamente em aceite e saque de letras de favor, prestar fianças,
subfianças, cauções e outros semelhantes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12853925

EMSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 516/
990721, Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504470515;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 29 e 30/22052000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 29/000522 �
Cessação de funções de presidente do conselho de administração: Jorge
Manuel Tavares Salavessa Moura, por renúncia em 26 de Abril de
2000.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 30/000522 � Nomeação do pre-
sidente do conselho de administração e do vogal.

Período: quadriénio em curso.
Presidente: Ismael Antunes Hernandez Gaspar, casado.
Vogal: António José Mendes Pedrinho, casado.
Data da deliberação: 26 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504211

C. M. U. INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 133, Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 502678666; número e data da apresentação: 385/
20000228.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 12855790

TÁXIS MONTEIRO, QUITÉRIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5474/
890727, Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500480192;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/22052000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 2/000522 �
Cessação de funções de gerência de Adelino Gomes Ferreira e de
António Gomes Ferreira, por renúncia em 6 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12459690

CAPELA & CAPELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1859/
760402, Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500436010;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 11/22052000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 11/000522 �
Cessação de funções de gerência de Avelino dos Santos Gonçalves de
Melo, por renúncia em 5 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504190

AFRICAMENTE � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 627/000522, Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 504969439; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/22052000.

Certifico que entre Alexandra Maria Pereira e Barreto; Carlos
António Antolin da Cunha Ramalho e Maria Isabel Barroso Pinho
Xara-Brasil da Luz Cunha foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AFRICAMENTE � Artigos de
Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua da Mãe D�Água, 10, 2.º, letra A,
em Belas Clube de Campo, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação, comercialização,
importação e exportação de artigos de decoração, mobiliário para o
lar, bem como de quaisquer artigos de vestuário e adereços vários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma de
2250 euros da sócia Alexandra Maria Pereira e Barreto, uma de
2250 euros do sócio Carlos António Antolin da Cunha Ramalho e
uma de 500 euros da sócia Maria Isabel Barroso Pinho Xara-Brasil
da Luz Cunha.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode exigir prestações suplementares dos sócios até
ao montante global de 10 000 euros e contratar com os mesmos a
prestação de suprimentos.
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ARTIGO 5.º

1 � A cedência de quotas entre sócios é livre. A cessão a estra-
nhos depende do prévio consentimento da sociedade.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e quem mais for sócio, de-
pois, têm direito de preferência na transmissão de quotas a estranhos.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria Isabel Barroso
Pinho Xara-Brasil da Luz Cunha, desde já nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, é bastante a assinatura de um
gerente, ou a assinatura de mandatário ou mandatários, nos limites e
termos expressos no mandato.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades,
são convocadas por cartas registadas com aviso de recepção dirigidas
aos sócios com 15 dias de antecedência, para os domicílios constantes
dos registos da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, por simples maioria, poderão deliberar a não
distribuição de lucros ou benefícios, no todo ou em parte, constituir
as reservas que tiver por convenientes e efectuar adiantamentos sobre
os lucros e, bem assim, decidir da participação da sociedade em outras
com o mesmo ou diferente objecto.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12510041

MAPS GEOSYSTEMS PORTUGAL � SERVIÇOS
CARTOGRÁFICOS, GEOGRÁFICOS E DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 470/000608, Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 503653128; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 19/08062000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maps Geosystems Portugal � Servi-
ços Cartográficos, Geográficos, Instalação de Sistemas de Informação
Geográfica e de Formação, L.da, tem a sua sede na Rua das Amendoeira
Parque Meramar IV, Alcoitão, 2645-097 Alcabideche, Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de repre-
sentação social.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12421430

ELSSISTÉCNICA � SOCIEDADE ELECTROMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 684/000606 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502569573; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 20/000606.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital, de 800 000$ para 4 000 000$, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma ELSSISTÉCNICA � Sociedade
Electromecânica, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pires Antunes, 6-A,
Monte Abraão, freguesia do mesmo nome, concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem como objecto a reparação e manutenção de má-
quinas e equipamentos, instalações eléctricas, comércio e montagem
de equipamento de ar condicionado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, e corresponde à soma de três quotas: duas, uma de
400 000$ e outra de 1 600 000$, ambas pertencentes ao sócio Jorge
Manuel Figueiredo Silva, e outra, de 2 000 000$, pertencente ao sócio
Carlos Manuel de Melo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12836320

EASYVENDING � EXPLORAÇÃO
DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 652/000529 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504970526; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/000529.

Certifico que entre António José Rodrigues da Costa e Nuno
Henrique Nunes Pedro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EASYVENDING � Exploração
de Máquinas Automáticas, L.da, e tem a sua sede na Estrada do
Mirante, lote 5, rés-do-chão, direito, na Idanha, freguesia de Belas,
concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e, bem assim criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação social no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, revenda e explora-
ção de máquinas automáticas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 7125 euros,
pertencente ao sócio António José Rodrigues da Costa, e uma, de
375 euros, pertencente ao sócio Nuno Henrique Nunes Pedro.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; a estranhos, porém,
depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, dispensada da caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao só-
cio António José Rodrigues da Costa, que fica, desde já, nomeado
gerente.

2 � Para vincular validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, basta a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12511730

SOLUÇÃOCAR � VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8070/
941214 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502862165;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 35 e 36/000522.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 201 � 31 de Agosto de 200018 558

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, apresentação 35/000522 �
Cessação de funções de gerência de João Marques Martins, por re-
núncia, em 15 de Maio de 2000.

Inscrição n.º 7, apresentação 36/000522 � Nomeação de
gerente: Helena Maria Cardoso Valentim Silva, casada.

Data da deliberação: 15 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12488771

MOMENTOCHAVE � COMÉRCIO
DE CHAVES E FECHADURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 564/000529 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505004810; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 50/000529.

Certifico que entre Francisco José do Livramento Justo Gomes e
João Lino de Figueiredo Soares, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOMENTOCHAVE � Comér-
cio de Chaves e Fechaduras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta dos Satélites, 2-A, Serra
das Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reprodução de cha-
ves, instalação e venda de fechaduras e portas blindadas, bem como outro
material de segurança. Montagem de automatismos. Importação e
exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 004 820$, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor
nominal de 1 002 410$, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

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
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12873985

LOJAS DAS LETRAS � IMPRESSÃO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 604/000517 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504955551; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/000517.

Certifico que entre Latitudes, Publicidade, L.da, Ana Paula Henri-
ques Ferreira e Cristina Maria Henriques Ferreira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loja das Letras � Impressão
Digital, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Mário Alberto
Soares Pimentel, 5, freguesia de Santa Maria e São Miguel, concelho
de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 actividade de impressão digital;
corte de vinil; design de mobiliário de equipamento; design de
mobiliário de publicidade; decoração de viaturas, montras e edifícios;
sinalética geral; faixas em múltiplos materiais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde á soma de três quotas: uma, de
2500 euros, titulada pela sócia Latitudes, Publicidade, L.da, e duas, de
1250 euros, cada, titulares uma por cada uma das sócias, Ana Paula
Henriques Ferreira e Cristina Maria Henriques Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Ana Paula Henri-
ques Ferreira e Cristina Maria Henriques Ferreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ou consórcios, mesmo com objecto diferente do seu e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas, podendo ainda associar-se, pela forma que
entender mais conveniente a quaisquer entidades singulares ou colec-
tivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização ou
nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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
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h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento 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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12799793

LATITUDES, PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 972/970604 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503902586; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 57/000517.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com refor-
ço do capital de 1 000 000$ para 5 012 050$ correspondente a
25 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 25 000 euros, e corresponde
á soma das seguintes quotas: uma, no valor nominal de 12 750 euros,
titulada pela sócia Ana Paula Henriques Ferreira, e outra, no valor
nominal de 12 250 euros, titulada pela sócia Cristina Maria Henriques
Ferreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12799777

AUTO TÁXIS J. AMARAL & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 965/970721 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 500722625; inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 69/000518.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 420 000$ para 1 002 410$ correspondente a
5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas, iguais, no valor nominal de 2500 euros cada
uma e uma de cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12799840

MARMOFERVENÇA � EXTRACÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 597/000515 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504949233; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 57/000516.

Certifico que entre Ana Maria da Conceição Coelho Mateus, José
Manuel Coelho Mateus e Ana Sofia Coelho Mateus, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARMOFERVENÇA � Extrac-
ção e Comercialização de Mármores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Combatentes do
Ultramar, 97 e 99, em Lameiras, freguesia de Terrugem, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na extracção e comercialização de
mármores.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 500 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, iguais, no
valor nominal de 500 000$, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12799734

RUSTICIDADES � DESENVOLVIMENTO
DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 596/
000516 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504983415;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/000516.

Certifico que entre Luís Miguel Saraiva Franco, Nélson Henrique
da Silva Mira Paulo e Ricardo Jorge Pereira Lúcio, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUSTICIDADES � Desenvol-
vimento de Projectos de Engenharia, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fitares, 158, cave
esquerda, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos e projectos, trabalhos
técnicos e prestação de serviços no âmbito da engenharia civil.
Desenvolvimento de projectos de engenharia civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, iguais, no
valor nominal de 1667 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a vinte vezes o capi-
tal social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12799742

QUALIMULTI, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 595/000516 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504937995; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 52/000516.

Certifico que entre Paulo Alexandre Maurício Marques, António
Vitória Marques e João Salvador Godinho Lucas, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUALIMULTI, Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Marginal, 98, no
Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 actividade de construção civil.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde á soma das seguintes quotas: uma,
do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Paulo
Alexandre Maurício Marques, uma do valor nominal de 2250 euros,
pertencente ao sócio António Vitória Marques, e uma, do valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio João Salvador Godinho
Lucas.

2 � Aos sócios, por deliberação unânime da assembleia geral,
poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Alexandre
Maurício Marques e António Vitória Marques.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no balanço

e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12799750
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100 FOLHAS � PRODUÇÕES CULTURAIS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 374/000608 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505001446; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/000608.

Certifico que entre Ana Cristina Felske Delgado Yokochi de Sousa
Sampaio e Luísa Tamaki Yokochi, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 100 Folhas � Produções Cultu-
rais e Consultoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ernesto Veiga de Oliveira,
16, 1.º, direito, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 concepção, produção, realiza-
ção e comercialização de objectos, conteúdos, programas e eventos
culturais, aptos a serem objecto de difusão por quaisquer meios,
nomeadamente, em televisão, rádio, internet, multimédia, vídeo,
publicações periódicas, livros, espectáculos e exposições, assim como
por qualquer outro meio de difusão e comercialização; a exploração
de publicidade de quaisquer actividades de valorização e representa-
ção comercial, cultural, científica e pedagógica, bem como de equi-
pamentos, técnicas, temas e figuras da área cultural e pedagógica e
prestação de serviços de consultoria, assessoria e outras actividades
e serviços atrás referidos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 4000 euros, titulada pela sócia Ana Cristina Felske Delgado
Yokochi de Sousa Sampaio, e uma outra, no valor nominal de
1000 euros, titulada pela sócia Luísa Tamaki Yokochi.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798436

ESPLANADA MAR BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 816/
640702 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500550940;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 37/000620.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 1 002 410$, correspondente a
5000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, que
corresponde à soma de três quotas: uma, de 3000 euros, da sócia
Ana Maria da Conceição Caetano, e duas, de 1000 euros, uma de
cada um dos sócios Pedro Manuel Caetano de Sousa e Susana Caetano
de Sousa.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ana Maria da
Conceição Caetano, já nomeada gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12495549

NOVO RUMO � COOPERATIVA
DE PRODUÇÃO METALÚRGICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12/
841116 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500390207;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 23/000405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, pela apresentação 23/
000405 � Nomeação dos membros da direcção e conselho fis-
cal.

Período: Biénio 2000/2001.
Direcção: Presidente: Rui Manuel dos Anjos Leandro; secre-

tário: Isabel Maria Pereira Tomé; tesoureiro: Joaquim José Batista
Filipe; vogais: Manuel Mário Cerqueira Mendes e Manuel Alexandre
da Luz Pacheco.

Conselho fiscal: Presidente: Maria Fernanda Meneses Almeida da
Silveira; vogais: João da Silva Camilo e Adelino Alves Branco.

Data da deliberação: 24 de Março de 2000.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12876593
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OLIFER � SOCIEDADE COMERCIAL DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2311/
790118 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500769907;
inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 40 e 41/000515.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 2 000 000$ para 2 200 000$, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de OLIFER � Sociedade Comer-
cial de Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Correia
de Sá, 11-A, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 200 000$, dividido em três quotas: duas,
do valor nominal de 1 000 000$, cada, pertencente uma ao sócio
Carlos Gomes Vaz, e outra à sócia Maria Manuel da Silva Ramos
Vaz, e uma, de 200 000$, pertencente ao sócio Carlos Alberto Ra-
mos Vaz.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, fica a cargo do sócio Carlos Gomes Vaz,
que fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, pela apresentação 41/

000515 � Cessação de funções de gerência de Maria Manuel da Silva
Ramos Vaz � por renúncia, em 13 de abril de 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 10804030

SINTRANTICQUA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 626/000522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504876422; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/000522.

Certifico que entre José Francisco Torres Jorge, Nélson Joaquim
Rento Raimundo, Manuel Miguel Francisco e Maria Celeste Leitão
Lages Lobato, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
SINTRANTICQUA � Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da

2.º

A sede social é na Avenida do Movimento das Forças Armadas,
6-A, em Sintra.

3.º

A gerência poderá deslocar a sede social para outro local, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar filiais, sucur-
sais, delegações e outras formas de representação onde entender.

4.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de mediação
imobiliária.

5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$, correspondente à soma de quatro quotas, iguais, de
1 500 000$, uma de cada sócio.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas quotas,
prestações suplementares até ao montante de 20 000 000$.

7.º

A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contratos,
com as assinaturas de dois gerentes..

8.º

Ficam ainda nomeados gerentes os sócios José Francisco Torres Jor-
ge, Nélson Joaquim Rento Raimundo e Manuel Miguel Francisco.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504181

FERREIRA & NATÁLIA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 625/000522 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504883216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000522.

Certifico que entre Manuel Ferreira Martins e Maria Natália da
Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial
por quotas.

2 � A sociedade adopta a firma Ferreira & Natália � Construção
Civil, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua de Manuel Arriaga, 1, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia de Mem Martins, concelho de Sintra

§ 1.º A gerência pode deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto o exercício de empreitadas de cons-
trução civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social, é de 1 100 000$ e corresponde à soma de duas quo-
tas, iguais, de 550 000$, cada, pertencentes uma a cada sócio.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica con-
ferido o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral pertence a ambos os sócios.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um
gerente.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504149

URBISIDE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 402/
000516 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504841190; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
000516.
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Certifico que entre Umbolina Maria Vicente Anastácio Martins
Valadas e João Carlos Martins Valadas, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma URBISIDE � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Urbanização das Silveiras, Rua
das Amoras, lote 10, 3.º, esquerdo, no lugar de Sassoeiros, freguesia
de Carcavelos, concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser transferida
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou extintas, em território nacional ou
estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim, urbanizações e construção civil.
Construção para venda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5 012 050$, que à taxa de conversão oficial corresponde
a 25 000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas, iguais, no
valor nominal de 2 506 025$, cada, pertencendo uma à sócia
Umbolina Maria Vicente Anastácio Martins Valadas, e outra, ao sócio
João Carlos Martins Valadas.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade, sempre que as necessidades do exercício social o
justifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de 15 000 000$.

2 � Poderá qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e condições deliberados em assembleia geral.

3 � A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, no capital de outras sociedades, reguladas ou não por
leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua criação,
mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e/ou
empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela
forma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades singulares
ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização
ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, pertence a ambos
os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de
certos e determinados actos.

ARTIGO 6.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios; porém, a estra-
nhos depende sempre do consentimento da sociedade que terá sem-
pre o direito de preferência em qualquer cessão e de seguida os sócios
não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de violação do disposto nos presentes estatutos.
2 � No caso da alínea b), o preço da amortização será o que resul-

tar do último balanço aprovado. No caso da alínea c), a amortização
será realizada pelo menor dos seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço elaborado na data que for decidida

a amortização.
ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as reuniões
da assembleia geral serão convocadas por cartas registadas, expedidas
para os sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 10834591

CAROLINA ARAÚJO MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8162/
950303 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503387401; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
000516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 3, pela apresentação 25/000516.
Facto inscrito: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da dissolução: 23 de Março de 2000.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12841617

CINTRAGEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA,
CONSTRUÇÃO, PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7163/
920421 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502756721;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/000516.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 1 002 410$, correspondente a
5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), e corresponde à soma de quatro quotas: duas, do
valor nominal de 2000 euros, uma de cada um dos sócios Mário José
Rodrigues Loureiro Moreira e Maria Júlia Coronel dos Santos Mo-
reira, e duas, de 500 euros, uma de cada um dos sócios Joana Maria
Santos Moreira e Ricardo José Santos Moreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12438588

MARQUES & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4635/
951220 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502246472;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 13 e 15/000516.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 1 000 000$ para 1 800 000$, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marques & Nuno, L.da, e tem a sua
sede na Avenida da República, 1276-A, freguesia da Parede, concelho
de Cascais.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do concelho de Cascais ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 800 000$, e corresponde à soma de três quotas, iguais, de 600 000$,
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Ana Patrícia Gonçalves
Correia, Carla Sofia Rodrigues Correia e Rita Marina Gonçalves
Correia.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a todas as sócias, que desde
já ficam nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de duas gerentes.
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Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 13/

000516 � Cessação de funções de gerência de Jorge Rodrigues
Marques, António Fernando Rodrigues Marques e de António Fer-
reira Nuno, por renúncia, em 23 de Março de 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12466018

G. M. CABRAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 594/000516 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503550043; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 38/000516.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 450 000$ para 6 000 000$, correspondente a
29 927,87 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adopta a firma G. M. Cabral �
Construções, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de Santa Maria, 30,
rés-do-chão, direito, Cacém, Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
29 927,87 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no
valor nominal de 14 963,94 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12461474

MP INVENTIVOS � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8980/
940808 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503267244;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/000522.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 8.º, mediante aditamento ao n.º 1 das alíneas f), g) e h), ao
n.º 2 de um acrescento na sua parte final, e aditamento de dois novos
artigos, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A amortização, total ou parcial, de quota pode acontecer nos
seguintes casos:

a) Quando a sociedade e o respectivo sócio estejam de acordo;
b) Quando alguma quota for cedida a estranhos sem o consenti-

mento da sociedade;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de penhora, arresto ou de qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

d) Quando um sócio violar reiteralmente os seus deveres sociais;
e) Quando relativamente a um sócio, se verificar um comporta-

mento desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da so-
ciedade, susceptível de lhe causar graves prejuízos;

f) Quando um sócio falecer;
g) Quando ocorrer a separação ou divórcio de um sócio, na respec-

tiva partilha a quota for adjudicada, no todo ou em parte, ao seu
cônjuge;

h) Quando ocorrer algumas das situações previstas na alínea anterior,
na respectiva partilha tenha cabido nova quota ao cônjuge do sócio,
por divisão da quota inicial.

2 � O valor da amortização, com excepção para o caso previsto
na alínea a) supra, será o que para a quota amortizanda proporcio-
nalmente resultou de um balanço especialmente elaborado para esse
fim, mediante arbitragem, para o que cada uma das sócias-gerentes
nomeará um árbitro.

3 � O preço da quota amortizanda, nos casos previstos nas
alíneas b) a e), inclusive, será pago em três prestações semestrais,
iguais e sucessivas, não vencendo estas prestações quaisquer juros.

4 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, baseada
na verificação dos respectivos pressupostos contratutais, e torna-se
eficaz mediante comunicação dirigida pela sociedade ao sócio por ela
afectado. A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias, contados
do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto que permite
a amortização.

ARTIGO 9.º

Falecimento de um sócio

Falecido um sócio, a respectiva quota não será transmitida aos
sucessores, devendo a sociedade adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio,
mediante deliberação dos sócios a tomar nos 90 dias subsequentes ao
conhecimento da sua morte, por algum dos gerentes.

ARTIGO 10.º

Aquisição de quotas

Nos casos em que a sociedade tiver direito de amortização de quota,
poderá esta em alternativa adquiri-la, fazê-la adquirir por sócio, com
respeito pela forma e prazo previstos para a amortização.

ARTIGO 11.º

Exclusão de sócio

Os sócios obrigam-se a não exercer fora da sociedade, actividades
correntes com o seu objecto social, pelo que, se o fizerem, poderá o
sócio ser excluído da sociedade aplicando-se os preceitos relativos à
amortização de quotas.

ARTIGO 12.º

Dos lucros

1 � Dos lucros líquidos apurados anualmente será reservado para
o fundo de reserva legal as percentagens fixadas pela lei.

2 � O restante dos lucros terá a aplicação que a assembleia geral
determinar, podendo ser distribuído pelos sócios na proporção do valor
nominal das suas quotas.

ARTIGO 13.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo
liquidatários os gerentes em exercício.

2 � Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação e
partilha dos seus valores, nos termos que forem deliberados em
assembleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12504165

DÉBIGESTÃO � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 592/000516 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504948970; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/000516.

Certifico que entre Maria Luísa Dias e Anabela Rico Moreira dos
Santos Mateus, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma DÉBIGESTÃO � Contabili-
dade e Fiscalidade, L.da, e tem a sua sede na Avenida de José
Elias Garcia, 104, 1.º, direito, na freguesia de Queluz, concelho
de Sintra.
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2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade deslo-
car livremente a sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e, bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto: gabinete de contabilidade, fiscalida-
de, gestão de pessoal, auditoria e documentação geral.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada uma das sócias, Maria Luísa Dias e Anabela Rico Moreira
dos Santos Mateus.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos fica dependente do con-
sentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a
sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo ou pelos gerentes
que a assembleia geral designar, sócios ou não, ficando, desde já,
designadas gerentes ambas as sócias.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

4 � É vedado aos gerentes assinar actos e contratos estranhos aos
negócios sociais, tais como letras de favor, fianças, abonações, ava-
les e actos similares ou assumir obrigações ou responsabilidades
estranhas aos interesses e objecto da sociedade.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao montante global de 5 000 000$.

7.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade pode partici-
par em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por lei especial e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12466026

DOBROS INFORMÁTICA � COMERCIALIZAÇÃO
DE COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 591/000516 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504890689; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000516.

Certifico que entre José António Menéndez Martinez, Jorge
Gomez Ibanez e António Pereira de Almeida, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dobros Informática � Comercia-
lização de Componentes, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Barrosa,
Elos Parque, armazém 7, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede pode ser deslocada,
dentro do concelho de Sintra ou para concelhos limítrofes, e podem
ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a compra, venda e distribuição
de componentes informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio José António Menéndez Martinez; uma, de
1900 euros, pertencente ao sócio Jorge Gomez Ibanez, e uma, de
100 euros, pertencente ao sócio António Pereira de Almeida.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, depende sempre do
consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios José
António Menéndez Martins e Jorge Gomez Ibanez, desde já nomea-
dos gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em fianças, avales, letras
de favor ou outros actos, estranhos ao seu objecto social.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12479675

PAVIMENTOS DE AUGUSTO SEVERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 254/
951103 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503530921;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 11 e 12/000530.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, de 2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 11/

000530 � Mudou a sede para Vila Bela, Quinta da Perdigueira,
Camarões, Sintra.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12512001

ANSELMO & AMARAL � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 663/000601 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504973649; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
000601.

Certifico que entre António Manuel Guerra Amaral, Lídia Manuela
dos Santos Rito Anselmo Amaral e António do Amaral Francisco,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade adopta a firma Anselmo & Amaral � Contabili-
dade e Gestão, L.da
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2 � A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se a
partir da data da sua constituição.

3 � A sede social é na Rua de Fanares, 5, 4.º, direito, na freguesia
de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

4 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar
a sua sede no mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, delegações ou quaisquer
outras formas de representação, dentro do território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a formação e prestação de serviços
nas áreas da contabilidade, gestão e fiscalidade produção e/ou comer-
cialização de artigos para o lar e decoração.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em moeda, é de 5000 eu-
ros, sendo representado por três quotas: uma, de 3250 euros, per-
tencendo ao sócio António Manuel Guerra Amaral, outra de 1500 eu-
ros, pertencendo a Lídia Manuela dos Santos Rito Anselmo Amaral,
e ainda uma outra de 250 euros, pertencente a António do Amaral
Francisco.

ARTIGO 4.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições que
forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Cessão e divisão de quotas

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é inteira-
mente livre.

2 � A cessão das quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
na proporção das respectivas quotas, em segundo lugar, direito de
preferência, na respectiva aquisição.

3 � É livre a divisão de quotas para efeitos de transmissão, obser-
vadas as formalidades legais.

ARTIGO 6.º

Morte ou incapacidade

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou o
representante legal do interdito, devendo aqueles escolher um de entre
si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa, no prazo de 30 dias a contar do evento.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passiva, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral fica a cargo dos sócios, que, desde já,
são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos que não digam respeito aos negócios sociais.

4 � Por deliberação da maioria dos sócios, poderá a gerência ser
exercida por pessoa estranha à sociedade, ou constituir mandatário.

ARTIGO 8.º

Resultados

Os lucros líquidos apurados em cada balanço anual, depois de deduzida
a percentagem para o fundo de reserva legal, terão a aplicação que a
assembleia geral determinar.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

As assembleias gerais são convocadas por meio de cartas regista-
das, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios e expedidas, pelo
menos, com 15 dias de antecedência, salvo nos casos em que a lei
determinar formalidades e prazos e especiais de convocação.

§ único. Os sócios podem fazer-se representar pelas pessoas re-
feridas no n.º 5, do artigo 249.º, do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 10.º

Dissolução

Em caso de dissolução, qualquer um dos gerentes será, salvo delibe-
ração em contrário, o liquidatário.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12496995

GRILONANDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 665/000601 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504995413; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/000601.

Certifico que entre Joaquim Manuel Vivas Grilo e Renato Jorge
Carvalho Fernandes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
GRILONANDES � Construções, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Joaquim da Silva Vistas, 6, em Morelena,
freguesia de Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra e venda de propriedades;
construções de edifícios para venda, compra de prédios para revenda
e investimentos imobiliários.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), correspondente à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes.

2 � Ficam nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não associados depende do prévio consenti-
mento dos sócios não cedentes, ficando estes com direito de prefe-
rência na aquisição se onerosa.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12822035

RUI LOPES & JUSTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 506/980821 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504264559; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 33/000601.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 10 000 euros, tendo sido alterado
o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 8000 euros, per-
tencente ao sócio Rui Miguel de Oliveira Lopes, e outra, de
2000 euros, pertencente à sócia Maria Justina de Jesus Rodrigues
Lopes.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12497126

MARIA DA ASSUNÇÃO PORTELA, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente PREGALEL � PREPARAÇÕES GALÉNICAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1581/
900112 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500398461;
inscrição n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 52 e Of./000529.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 1 100 000$, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Maria da Assunção Portela,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida D�António Correia de
Sá, 8-B, em Queluz Ocidental, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$, e corresponde a uma só quota, do valor nominal de
1 100 000$, pertencente à sócia Maria da Assunção Mesquita Fer-
nandes Rodrigues Portela.

5.º

1 � A gerência, dispensada de caução, compete à sócia Maria da
Assunção Mesquita Fernandes Rodrigues Portela, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada, é necessária a
assinatura da gerente Maria da Assunção Mesquita Fernandes Rodri-
gues Portela.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, pela apresentação Of. 52/

000529 � Cessação de funções de gerência de José Rodrigues Por-
tela, por renúncia, em 3 de Maio de 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12799599

JOKEY � IMPORTAÇÃO, VENDA E EXPLORAÇÃO
DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 281/
970925 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503972177;
averbamento n,º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3, inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 22 a 27/
000522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 22/
000522 � Cessação de funções de gerência de Maria João Fernandes
Rebocho Costa, por renúncia, em 20 de Maio de 2000.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação 23/000522 �
Nomeação de gerente: Emídio da Silva Mendes, casado.

Data da deliberação: 20 de Janeiro de 1998.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, pela apresentação 24/

000522 � Cessação de funções de gerência de Emídio da Silva Mendes,
por renúncia, em 31 de Maio de 1998.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, pela apresentação 25/
000522 � Nomeação de gerente: Venâncio Manuel Candeias Costa,
casado.

Data da deliberação: 31 de Maio de 1998.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, pela apresentação 26/
000522 � Cessação de funções de gerência de Venâncio Manuel
Candeias Costa, por renúncia, em 20 de Maio de 1999.

Inscrição n.º 5, pela apresentação 27/000522 � Nomeação de
gerente: António Fontes da Costa Ferreira, casado.

Data da deliberação: 20 de Maio de 1999.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta Lopes
Dias Segurado Santos. 12480010

CARPINTARIA MADEISOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4633/
980608 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502245280;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 63/000608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 63/
000608 � Cessação de funções de gerência de José Carlos Aguiar da
Silva, por renúncia, em 15 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12477990

LUSOSAÚDE � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7316/
931231 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503123250;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 43/000608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 3, pela apresentação 43/000608 � redenominação do
capital, com reforço e alteração do artigo 3.º:

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios em partes iguais.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � José Manuel Guedes Schiappa de Carvalho � 2500 euros;
2 � Litte Mie Lund Schiappa � 2500 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12475300

SILVINAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2826/
900118 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502322950;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 24/000608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 24/
000608 � Deslocou a sede para a Rua de Machado Santos, lote 4,
lojas A e B, Parede, Cascais.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12474410

ERMA � OFICINAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 690/000608 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
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n.º 500098735; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/
000608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º, e aditado o 1.ºA e 1.ºB, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ERMA � Oficinas Metalúrgicas, L.da

2 � São aditados ao articulado contratual da mesma sociedade dois
novos artigos, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.ºA

A sede social é na Estrada de Albarraque, Zona Industrial de Capa
Rota, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

ARTIGO 1.ºB

O objecto social é o exercício da indústria de instalações eléctricas,
mecânicas e serralharia civil.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12429139

TÁXIS ELVIDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 692/
000608 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000608.

Certifico que Francisco António Magueijo, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Elvidão, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua de José Silva e Castro, 44, Maceira, freguesia
de Montelavar, concelho de Sintra.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a sede social
para outro local, dentro do mesmo concelho, ou para outro.

2.º

O objecto social consiste no transporte público ocasional de passa-
geiros em veículos ligeiros (táxis).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros (equivalente a 1 202 892$), representado por uma única quota de
igual, valor nominal, pertencente ao sócio Francisco António
Magueijo.

4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Francisco António
Magueijo, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

5.º

Os negócios jurídicos entre o único e a sociedade são, desde já, auto-
rizados, devendo os mesmos servir a prossecução do objecto social.

6.º

Deste contrato social existem um original e duas cópias todas
assinadas e rubricadas pelo seu único outorgante.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12474428

FLEXEMBAL � MATERIAIS DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8999/
950202 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501682139;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 42/000608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 10 000 000$ para 14 000 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 14 000 000$,
correspondente à soma de quatro quotas: uma, de 9 000 000$, pertencen-
te ao sócio Orlando Joaquim Oliveira Cerca, uma, de 1 000 000$, perten-
cente à sócia Maria Margarida Lopes Rodrigues Cerca, e duas, iguais, de
2 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Rodrigo Manuel
Rodrigues Oliveira Cerca e Teresa Margarida Rodrigues Oliveira Cerca.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
sócios, Orlando Joaquim Oliveira Cerca, Maria Margarida Lopes
Rodrigues Cerca, Rodrigo Manuel Rodrigues Oliveira Cerca e Teresa
Margarida Rodrigues Oliveira Cerca, já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de dois gerentes, sendo sempre necessária a
assinatura do gerente Orlando Joaquim Oliveira Cerca.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12475297

ANTÓNIO RODRIGUES HORTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4406/
890410 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502144262;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 7 e 10/000608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 1 200 000$, tendo sido alterados
os artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 200 000$, e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma, de 600 000$, do sócio Júlio
Pimenta Feijão, e duas de 300 000$, uma de cada um dos sócios Sérgio
Miguel Gonçalves Marques e Jorge Lopes da Fonseca.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Júlio Pimenta Feijão,
e a Emídio da Silva Marques, casado, residente na Rua de Guilherme
Gomes Fernandes, 1-B, Queijas, Oeiras.

2 � O exercício da gerência pelos dois gerentes designados cons-
titui um direito pessoal, não podendo qualquer deles ser destituído de
tais funções sem o seu próprio consentimento.

3 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de ambos os geren-
tes.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 7/000608 �
Cessação de funções de gerência de António Rodrigues Horta, por
renúncia, em 12 de Maio de 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12477974

LISBOA � 1.A SECÇÃO

VÍTOR & FIGUEIREDO � AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA
E COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓPTICA, L.DA

(anteriormente AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA VÍTOR
E FIGUEIREDO, L.DA)

Sede: Estrada de Benfica, 461-A, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 308/770328; identificação de pessoa colectiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 201 � 31 de Agosto de 2000 18 569

n.º 500630119; inscrições n.os 1 e 7; números e data das
apresentações: av. 8 e 11/000523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1.º Averbamento n.º 1, pela apresentação 8/000523 � Cessação
das funções do gerente Vítor Manuel Ferreira, por renúncia, em 4 de
Abril de 2000.

2.º Alteração parcial do contrato social; artigos alterados: 1.º, 2.º e
corpo do artigo 5.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Vítor & Figueiredo � Agência
Automobilística e Comércio e Serviços de Óptica, L.da, e tem a sua
sede na Estrada de Benfica, 461-A, freguesia de Benfica, do concelho
de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o comércio de material didáctico e agência de
documentação automobilística. Comércio e serviços de óptica ocular e
actividades conexas, designadamente representações, oculis-
ta-optometrista.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, sendo neces-
sária a sua intervenção conjunta para vincular a sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12607657

ACTI-VITA � PRODUTOS NATURAIS DIETÉTICOS, L.DA

Sede: Avenida do Visconde Valmor, 23-A/B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9143/000608; identificação de pessoa colectiva n.º 502195100;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 14/000608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato; artigo alterado: 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACTI-VITA � Produtos Naturais
Dietéticos, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Visconde Valmor,
23-A/B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa,
podendo esta ser transferida dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12072001

SERUNION � RESTAURANTES DE PORTUGAL, S. A.
(anteriormente BIOVITAMINAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S. A.)

Sede: Avenida do Brasil, 33, 1.º, B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5107/950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503378321;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato, sendo alterado o artigo 1.º, e altera-
ção parcial do contrato, com reforço de capital:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma SERUNION � Restaurantes de
Portugal, S. A.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13761510

SERUNION � RESTAURANTES DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Avenida do Brasil, 33, 1.º, B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5107/950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503378321;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 27/000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital, tendo sido
alterado o artigo 4.º:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 100 000$, integralmente subscrito e
realizado.

2 � O capital social está dividido em 50 100 acções, com o valor
nominal de 1000$, cada uma.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13761501

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TRANSILHAS � SOCIEDADE DE TRÂNSITO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19/791231; identificação de pessoa colectiva n.º 500807582;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 39 e 40/000718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerência de Acácio Alexandre de Abreu, por
renúncia, em 3 de Julho de 2000, e foi aumentado o capital social, de
5 000 000$ para 75 000 euros, com a redenominação do capital para
euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto aos ar-
tigos 2.º, 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em momento e transporte de
mercadorias, aquisição e venda das mesmas, prestação de serviços no
âmbito de actividade transitária, transporte rodoviário de mercado-
rias nacional e internacional, armazenagem, logística, distribuição,
representações, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 75 000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 22 500 euros, titu-
lada pela sócia Maria Isabel Violante Mila de Abreu, e outra, no valor
nominal de 52 500 euros, titulada pelo sócio António Manuel Polena
Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios,
eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme o
que aí vier a ser deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes ou de um procurador e um gerente.

3 � São gerentes os sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12524549

T. V. CAPUCHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

(anteriormente T. V. CAPUCHOS, REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1750/900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502279990;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 47/000609.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passaram
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma T. V. Capuchos � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António dos
Capuchos, 39, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.
Comércio a retalho e por grosso de materiais e equipamentos para a
construção civil. Reparação de electrodomésticos e material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma,
no valor nominal de 200 000$ (bem próprio), e outra, no valor no-
minal de 301 205$, ambas tituladas pelo sócio Sílio Costa Ferreira, e
uma, no valor nominal de 501 205$, titulada pela sócia Brígida Maria
Fonseca Gonçalves Ferreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13720244

SCRIPTOR � CONSULTORES DE DESIGN
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5077/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503215139;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/000705.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessão das funções da gerência de Francisco José da Cunha Botelho
dos Santos Guedes, por renúncia, em 4 de Julho de 2000.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13695576

SCRIPTORIUM � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5023/940422; identificação de pessoa colectiva n.º 503178616;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 13/000619.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 22 de Dezembro de 1999, Ana Marga-
rida Martins Infante Bento, casada, Rua Direita Bandalhoeira, Azucera.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13698320

TELHEIRAS BURGUER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3500/920624; identificação de pessoa colectiva n.º 502801360;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 38, 37 e 39/000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Maria Casimira Furtado Lou-

renço, por renúncia, em 17 de Maio de 2000, e foi alterado parcial-
mente o contrato, quanto aos artigos 3.º, e 5.º, n.º 1, que passaram
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 600 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro, e corresponde á soma das seguintes quotas: uma, de 400 000$, da
sócia Maria Ivone Furtado Rosa Faustino da Costa, e uma, de
200 000$, da sócia Isabel Maria Pinto Menéres Martins Manso de
Oliveira Costa.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, será exercida por dois gerentes, sócios ou não, eleitos em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme por ela for
deliberado.

(Mantém-se a redacção do restante n.º 2).

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13694995

UNICÂMBIO � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3467/921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502870206;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 12/000706.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais, em 14 de Março de 2000.

Período: biénio de 2000/2001.
Conselho de administração: Presidente � José Carlos Pereira Lilaia,

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 22, 3.º, direito, Vila
Franca de Xira; vogais: Manuel Maria Ricardo, Rua de Pascoal de
Melo, 7, 2.º, esquerdo, Lisboa, e Paulo Jorge Seixas de Castro
Jerónimo, casado, Rua do Professor Simões Raposo, 4, 1.º, A, Lis-
boa.

Fiscal único: Júlio Alves e Mário Baptista, Sociedade de Revisores
Oficias de Contas, Rua de Francisco Stromp, 29, SI-2, Lisboa;
suplente: Bernardo e Muralha, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Rua de Tomás Ribeiro, 41, 3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13695649

SEGUROS E PENSÕES GERE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1532/900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502352914;
inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 39/000601.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos conselho de administração e fiscal, em 25 de
Fevereiro de 2000.

Período: Triénio de 2000/2002.
Presidente: João Luís Ramalho de Carvalho Talone, casado, Ave-

nida da República, 28, 3.º, B, Lisboa; vice-presidente: António Manuel
Pereira Caldas de Castro Henriques, casado, Rua de D. Jerónimo Osório,
5, 6.º, direito, Lisboa; vogais: António José de Castro Bagão Félix,
casado, Avenida das Forças Armadas, 133, HD, 11.º, esquerdo, Lisboa;
António Manuel Luna Vaz, casado, Avenida de 5 de Outubro, 250, 6.º,
direito, Lisboa; Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira, casado, Rua
de Carlos Alberto Mota Pinto, lote 4-A, 8.º, direito, Lisboa; Francisco
Alexandre Robles Monteiro Lino, casado, Rua de João da Nova, 6,
Lisboa; José Manuel Vilaça Carneiro, casado, Rua de 5 de Outubro, 457,
Porto; Jeff Medlock, casado, P. O. Box 94215, 1090 GE Amesterdan,
The Netherlands; Isabel Hudson, casada, Tanglewoud, Housell Park,
Woking, Surrey, GU 21, 4 LY; Jaime Roque de Pinho d�Almeida,
casado, Avenida Marginal, Vila de Santa Maria, Estoril, e António
Fernando Melo Martins da Costa, casado, Lisboa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 201 � 31 de Agosto de 2000 18 571

Conselho fiscal: Presidente: Henrique Manuel Fusco Granadeiro,
casado, Rua do Duque de Loulé, 37, 2.º, direito, Lisboa; vo-
gais: Patrício Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Rua de Nogueira de Sousa, 8, 1.º, Lisboa, António
Rios Amorim, solteiro, maior, Rua de Santa Maria, Santa Maria de
Lamas; suplente: Alberto Arnauth Ribeiro, revisor oficial de con-
tas, casado, Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º, esquerdo, Quinta
do Infantado, Loures.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11455624

LISBOA � 4.A SECÇÃO

POLIRENT � COMÉRCIO E ALUGUER
DE BENS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 342/880905; identificação de pessoa colectiva
n.º 502030844; inscrições n.os 24 e 25; números e data das
apresentações: 17 e 18/000530.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 24, pela apresentação 17/000530 � Nomeação como
gerente, por deliberação de 20 de Março de 2000, de James Hall Dale,
casado, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35, C, Lisboa.

Inscrição n.º 25, pela apresentação 18/000530 � Nomeação
como gerente, por deliberação de 3 de Abril de 2000, de José Manuel
Barros Faria António, casado, Quinta de São João, lote 13, Milha-
rado.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Rebelo.
11497319

PAPELARIA MILLENIUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9130/000530; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/000530.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por Manuel
Nuno Seara Carvalhinha Alves Costa, Sara Maria Pulso Belchior e
Sandra Maria de Moura Ribeiro:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Papelaria Millenium, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, Clube Faia,
loja 2, Alto da Faia, Telheiras, freguesia do Lumiar, do concelho de
Lisboa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sua
sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em material inerente a papelaria e tabaca-
ria, brindes, brinquedos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (correspondente a 1 002 410$), dividido em duas quotas, iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
uma das sócias Sara Maria Pulso Belchior e Sandra Maria de Moura
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias,
que, desde já, ficam nomeadas gerentes.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade, é suficiente
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 6.º

As sócias ficam autorizadas a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante gobal correspondente ao quíntuplo do capi-
tal social.

3 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008222

CONSULBELO � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9134/000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por Joa-
quina Pisco da Silveira Belo Cordeiro Santos e Mafalda Cristina da
Silveira Belo Cordeiro Santos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSULBELO � Serviços de
Consultadoria, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Virgínia Vitorino, 6, 8.º,
esquerdo, freguesia do Lumiar, do concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, 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 con-
sultadoria não jurídica, tempos e métodos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remunerada, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

3 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008338

CENTRAL P � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9132/000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por João
Paulo Guerreiro Melão Dionísio Botelheiro e Paulo Jorge Bento
Ramos Quintão:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Central P � Publicidade, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de João Crisóstomo,
77, 3.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serviços de con-
sultoria em estratégia de marketing e comunicação. Publicidade de
internet e outros meios, organização de eventos, formação, gestão
de redes de utilizadores na internet, web-design, e-business e comér-
cio electrónico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
3750 euros, titulada pelo sócio João Paulo Guerreiro Melão Dionísio
Botelheiro, e uma outra, no valor nominal de 1250 euros, titulada
pelo sócio Paulo Jorge Bento Ramos Quintão.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante 50% das respectivas quotas.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008311

CARLOS MENDES & ASSOCIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9133/000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por Carlos
Miguel Acciaoli Homem Mendes e Leonel de Jesus Seixas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Mendes & Asso-
ciado, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Marques da Silva, 99,
2.º, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços, comercia-
lização e instalação de material eléctrico e electrónico, exploração
agrícola, floricultura, comercialização e instalação do serviço de tele-
visão por cabo e internet. Exploração de unidades hoteleiras, cons-
trução civil, aluguer de equipamentos, fabricação de móveis, venda de
serviços na internet. Comunicação multimédia, aplicações e assesso-
ria de multimédia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
3500 euros, pertencente ao sócio Carlos Miguel Acciaioli Homem
Mendes, e uma, do valor de 1500 euros, pertencente ao sócio Leonel
de Jesus Seixas.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou 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
sociedade que terá sempre o direito de preferência.

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.
ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008320

MME � MÁQUINAS E MATERIAIS PARA A EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9135/000531; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/000531.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

1.º José Ezequiel Pinto dos Santos;
2.ª Dulce Maria Lourenço Jóia Tavares;
3.º Francisco José Esteves Pires

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MME � Máquinas e Materiais para a
Embalagem, L.da.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Calçada da Tapada, 129,
rés-do-chão, direito, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em importação, exportação, representa-
ção, distribuição e comercialização de máquinas e materiais para
embalagens.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de três quotas: uma, de 4 000 000$,
pertencente ao sócio José Ezequiel Pinto dos Santos, e duas, de
500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Dulce Maria
Lourenço Jóia Tavares e Francisco José Esteves Pires.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de todos os sócios, que, desde já, ficam designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo uma delas obrigatoriamente a do sócio Ezequiel Pin-
to dos Santos.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não prescre-
ver forma diferente, por cartas registadas com aviso de recepção,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar qual-
quer quota, nos casos seguintes:

a) Falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais;
d) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre

disposição do seu titular.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 000 000$, desde que aprovadas por
unanimidade em assembleia geral.

3 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12293393

CARD PROTECTION PLAN, SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8949/000324; identificação de pessoa colectiva n.º 980195195;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/000324.

Certifico que criada em Portugal a representação permanente que
se rege pelo seguinte contrato:

Inscrição n.º 1, pela apresentação 32/000324 � Representação
permanente.

Card Protection Plan Limited.

Sede: Sourrio House, 102 Sy Chey Street, Londres SW 36 NJ,
Inglaterra.

Objecto: O constante do documento depositado na pasta da socie-
dade.

Capital: £ 10 000.
Sucursal:
Firma: Card Protection Plan, Sucursal em Portugal.
Sede: Lisboa, Avenida da Liberdade, 40, 7.º, freguesia de São

José.
Objecto:
1 � A actividade de direcção, aquisição, intervenção e participa-

ção social noutras sociedades comerciais no sector de serviços.
2 � Actuar como sociedade de agência de seguros ou como

sub-agência, por intermédio do estabelecimento de contratos de agên-
cia que venha a celebrar com qualquer companhia seguradora.

3 � Estabelecimento e promoção de qualquer escola, instituto ou
sociedade de tipo educacional, literário ou com fim caritativo e de
beneficência, sempre que tais instituições ou sociedades esteja relaci-
onadas com o fim social prosseguido por esta companhia.

4 � Adquirir por compra, arrendamento, concessão, licença, in-
tercâmbio, terrenos, edifício, direitos, acções e obrigações em socie-
dades comerciais de direito público e privado, bem como sociedades
civis. No âmbito do objecto e interesse acima referido, construir
modificar ou proceder as obras de manutenção de bens imóveis, bem
como aquisição de equipamento diverso, para a prossecução das
actividades da Card Protection Plan, Sucursal em Portugal.

5 � Registar patentes, direitos de autor, atribuir licenças, conces-
sões, assim como conceder quaisquer direitos de uso e publicação de
informações relacionadas com a actividade da empresa.

6 � As actividades enumeradas poderão ser executadas pela Card
Protection Plan, Sucursal em Portugal, total ou parcialmente, de
forma indirecta, mediante a participação social em sociedades com
objecto social análogo. Ficarão excluídas todas as actividades cuja
lei exija requisitos específicos não contemplados no objecto social
da empresa.

7 � A Card Protection Plan, Sucursal em Portugal, igualmente,
terá por objecto social o tratamento de dados utilizados na sua acti-
vidade comercial, nomeadamente os respeitantes a cartões de cré-
dito, de débito e de compra ou outros, prestando diversos serviços de
apoio aos titulares desses mesmos cartões.

Representante designado: Luís Fernando Louro Rodrigues, casado,
Urbanização Chetainhos, 139, MD, Charneca, Cascais.

1 � A denominação social é Card Protection Plan, Limited.
2 � A sede social situar-se-á na Inglaterra.
3 � Os objectos da sociedade são os seguintes:
A. (i) Proteger, avançar e prosseguir os interesses de e providenci-

ar facilidades para detentores ou membros de licenças, créditos,
numerários, cheques, membrezias ou outros cartões ou licenças,
qualquer que seja a sua natureza e por qualquer forma que seja.

(ii) Estabelecer, promover, manter e conduzir uma associação para
detentores ou membros de licenças, créditos, numerários, cheques,
membrezias ou outros cartões e prosseguir a actividade de proprietá-
rios, gerentes, operadores e promotores de clubes, associações,
associações protectoras, associações de ajuda mútua, galerias e estúdi-
os de arte, public houses, hotéis, lojas, instalações em geral,
fornecedores de comidas e bebidas portadores de licenças ou não,
negociantes em artigos de comida e bebida de todo o tipo, empresá-
rios de espectáculos, organização de todo o tipo de divertimentos e
distracções, produções teatrais e em palcos, desportos e actividades
recreativas, concertos, óperas e ballets, consultores de amizade e
organizadores de apresentações sociais, produtores expositores e
distribuidores de filmes,gravadores de som e rádio-difusores, produto-
res e negociantes de gravação gramofone, instrumentos musicais,
antiguidades e obras de arte, fretadores e transitários, promotores e
organizadores de vôos charter, cruzeiros, agentes de viagens e de
reservas de viagens, negociantes de bilhetes para todo os tipos de
viagens, divertimentos e distracções e alojamento, mediadores de
seguros e agentes relativamente a todo o tipo de seguros incluindo os
de aviação e de riscos contra aeronaves, incêndio de marinha, vida,
acidente e motor, agentes de comissão, vendas e de subscrição,
financiadores e agentes financeiros negociando e celebrando
empréstimos, hipotecas, contratar acordos de aquisição e de crédito.

B. Prosseguir outros negócios ou ofícios que possam, na opinião
do conselho de administração, ser desenvolvidos vantajosamente pela
sociedade.

C. Adquirir por compra, leasing, permuta, aluguer, arrendamento ou
outro, deter para qualquer património ou interesse, qualquer imóvel,
prédios, servidões, direitos, privilégios, concessões, patentes, direitos sobre
patentes, licenças, processos secretos, maquinaria, todo o tipo de
propriedade real ou não de qualquer tipo que seja ou convenientes para
os propósitos de ou em relação com o negócio da sociedade.
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D. Erigir, alterar ou manter quaisquer prédios e maquinaria neces-
sários ou convenientes para o negócio da sociedade e contribuir para
ou subsidiar a erecção, construção e manutenção do que foi em cima
referido qualquer que seja a sua natureza.

E. Adquirir por subscrição ou de outro modo e deter, vender,
negociar ou dispor de quaisquer acções, conjunto de acções, títulos
de crédito, títulos de dívida ou outras obrigações de qualquer tipo
que seja, garantidas por qualquer sociedade constituída ou em activi-
dade em qualquer parte do mundo e títulos de crédito, títulos de dívida
ou outras obrigações de qualquer tipo que seja, garantidas por qualquer
governo estadual ou autoridade municipal, local ou outra, quer
doméstica, quer estrangeira e subscrever pela mesma, condicio-
nalmente ou de outra forma, e garantir a subscrição da mesma e
exercer e aplicar todos os direitos e poderes conferidos por quem
detém a propriedade da mesma.

F. Contrair empréstimos ou receber dinheiros em depósito ou
garantidos por títulos de crédito, títulos de dívida (com ou sem ter-
mo), hipotecas ou garantias que onerem o empreendimento ou em
todos ou alguns dos bens da sociedade, incluindo capital não chamado
e, em geral, agir como banqueiros.

G. garantir e apoiar e/ou assegurar, com ou sem consideração, o
pagamento de quaisquer títulos de crédito, títulos de dívida, obriga-
ções, hipotecas, ónus, encargos, juros, dividendos, garantias, dinhei-
ros ou acções e quotas ou o desempenho de contratos ou empreendi-
mentos de qualquer sociedade ou pessoa e em particular (mas sem
prejuízo do que foi em cima mencionado) de qualquer sociedade que
seja, na altura, a holding da sociedade tal como vem definido na secção
154 da Lei das Sociedades Comerciais de 1948 ou outra subsidiária,
tal como definida pela mencionada secção de holding da sociedade
ou que esteja de alguma forma associada com a sociedade na sua
actividade e dar indemnizações e garantias de todos os tipos e a título
de garantia, como já mencionado, com ou sem consideração hipotecar
e onerar o empreendimento e todo e qualquer direito de propriedade
e bens reais ou não, presentes ou futuros, emitir títulos de crédito e
títulos de dívida e outras garantias adjacentes ou assegurar quaisquer
garantias da sociedade por um fideicomisso ou outra garantia e formar
sociedades ou entrar em qualquer acordo de bolsa conjunta com qualquer
pessoa, pessoas, empresa ou sociedade.

H. Emprestar dinheiro com ou sem garantias e investir dinheiro da
sociedade nos termos que a sociedade aprove e garantir os dividen-
dos, juros e capital das acções, conjunto de acções ou obrigações de
qualquer sociedade da qual ou na qual esta sociedade faça parte ou
esteja de alguma forma interessada e, em geral, na medida em que os
administradores entendam conveniente.

I. Solicitar, comprar ou de alguma forma adquirir e deter ou usar
quaisquer patentes, licenças, concessões, direitos de autor e semelhan-
tes, concedendo quaisquer direitos de uso ou publicação de qualquer
segredo ou informação e usar, exercer, desenvolver ou conceder
licenças relativamente à propriedade, direitos e informação assim
adquirida.

J. Tomar parte na formação, gestão, supervisão ou controle do
negócio ou operação de qualquer sociedade ou empreendimento e para
tal fim nomear e remunerar quaisquer administradores, contabilistas,
consultores, especialistas ou agentes.

K. Empregar especialistas, consultores e avaliadores para investi-
garem e examinarem a condição, viabilidade, valor, carácter e cir-
cunstâncias de quaisquer interesses e empreendimentos da sociedade
e, em geral, de quaisquer bens, direitos de propriedade ou outros.

L. Formar ou promover ou concorrer à formação ou promoção de
qualquer outra sociedade cujo objecto inclua a aquisição ou tomada de
todos ou alguns dos bens ou responsabilidades desta sociedade ou a
promoção da qual seja de qualquer forma vista como avançando,
directamente ou indirectamente, os objectos ou interesses desta
sociedade e adquirir, deter, dispor acções, conjuntos de acções ou
obrigações emitidas por ou quaisquer outras obrigações de tal socie-
dade.

M. Sacar, aceitar e negociar notas promissórias, notas de troca e
outros instrumentos negociáveis.

N. Investir e negociar com dinheiros da sociedade não imediata-
mente necessários para os fins comerciais da sociedade em investi-
mentos ou em consequência de tais investimentos e na forma que a
sociedade venha a aprovar.

O. Pagar qualquer direito de propriedade ou direitos adquiridos pela
sociedade, quer em numerário quer total ou parcialmente em acções
pagas, com ou sem restrições ou direitos especiais preferidos ou diferidos
relativamente ao dividendo, amortização do capital, votação ou outro,
ou por meio de quaisquer obrigações que a sociedade tenha o poder de
emitir, ou em parte de uma forma e em parte de outra e em geral nos
termos que a sociedade venha a definir.

P. Aceitar pagamento para qualquer direito de propriedade ou
direitos vendidos ou de outra forma alienados ou abordados pela

sociedade, quer em numerário, por prestações ou de outro modo, ou
em acções ou conjuntos de acções, total ou parcialmente, pagos de
qualquer empresa ou sociedade, com ou sem restrições ou direitos
especiais preferidos ou diferidos relativamente ao dividendo, amor-
tização do capital, votação ou outro, ou em títulos de crédito ou
hipotecas ou outras garantias de qualquer empresa ou sociedade ou
em parte de uma forma e em parte de outra e em geral nos termos
que a sociedade venha a definir e deter, disposto ou de outra forma
lidar com quaisquer acções, conjuntos de acções ou obrigações assim
adquiridas.

Q. Entrar em acordos para trabalho conjunto em negócio ou
amalgamação com ou entrar em qualquer sociedade ou acordo para
compartilha de lucros, união de interesses, concessões recíprocas ou
cooperação com qualquer sociedade, empresa ou pessoa prosseguindo
ou propondo prosseguir qualquer negócio dentro dos parâmetros do
objecto desta sociedade ou que esteja em condições de ser prosseguido
de forma a beneficiar, directa ou indirectamente, esta sociedade.

R. Comprar ou de qualquer outra forma adquirir, tomar e prosseguir
todo ou parte do negócio, direito de propriedade, responsabilidade e
transacções de qualquer pessoa, empresa ou sociedade, prosseguindo
negócios que se estime venham a beneficiar esta sociedade ou fazer
avançar os interesses da sociedade ou possuir propriedade adequada
aos propósitos da sociedade.

S. Alienar, melhorar, gerir, desenvolver, trazer à conta, permutar,
arrendar, alugar, pagar e receber direitos de autor sobre vendas, com-
partilhar em lucros ou outros direitos, conceder licenças, servidões e
outros direitos em ou sobre e de qualquer outra forma lida com ou
dispor do empreendimento e de todo ou parte dos direitos de
propriedade e bens da sociedade, à data desta última, para as conside-
rações que a sociedade entenda pertinentes.

T. Providenciar pelo bem-estar das pessoas, presente ou anterior-
mente, empregadas pela sociedade e conceder pensões, pagamentos
periódicos, gratificações, indemnizações e bónus a funcionários e
ex-funcionários, empregados ou ex-empregados da sociedade ou seus
antecessores no negócio ou dependentes de tais pessoas e estabelecer
e manter ou aceder à manutenção de fideicomissos, fundos ou
esquemas (quer sejam contributivos ou não), tendo em vista a provi-
dência de pensões ou outros fundos para quaisquer das pessoas acima
mencionadas ou seus dependentes.

U. Subscrever ou de outra forma auxiliar o estabelecimento e apoio
de quaisquer escolas e quaisquer instituições de ensino, científicas,
literárias, religiosas ou de caridade ou sociedades de comércio, quer
tais instituições ou sociedades estejam unicamente relacionadas com
o negócio prosseguido através da sociedade ou através dos seus
antecessores no negócio ou não, e instituir e manter qualquer clube
ou estabelecimento.

V. Distribuir em espécie bens da sociedade devidamente ditribuíveis
pelos seus membros, mas de forma a que nenhuma distribuição
resultante numa redução de capital seja feita a não ser com a sanção
(se a ela houver lugar) à data exigida pela lei.

W. Fazer todas e quaisquer coisas autorizadas em cima, quer só quer
conjuntamente com outrem, ou como representantes, fideicomissários
ou agentes por outros ou por ou através de representantes,
fideicomissários ou agentes.

X. Fazer todas as outras coisas que sejam subjacentes à ou que a
sociedade entenda serem conducentes aos objectivos em cima enu-
merados ou a quaisquer uns deles.

Os objectivos enumerados em cima em qualquer subsecção desta
cláusula não deverão ser entendidos de forma restritiva, mas sim a
interpretação mais lata deverá ser dada às mesmas, e elas não deve-
rão, excepto quando o contexto expressamente assim o requeira, ser
de qualquer forma limitadas ou restritas por referência ou dedução a
qualquer outro objecto ou objectos enumerados em tal sub-cláusula ou
aos termos de qualquer outra sub-cláusula ou pelo nome da sociedade.
Nenhumas de tais sub-cláusulas ou o objecto ou objectos nelas
especificados ou os podres nelas conferidos serão considerados
subsidiários ou auxiliares aos objectos ou poderes mencionados em
qualquer outra sub-cláusula, mas a sociedade deverá ter pleno poder
para exercer todos ou alguns dos poderes e alcançar ou almejar alcançar
todos ou alguns dos objectos conferidos por e providenciados em
qualquer uma das mencionadas sub-cláusulas.

4 � A responsabilidade dos membros é limitada.
5 � O capital social é de £ 10 000, dividido por 10 000 acções de

£ 1 cada. (O capital social foi aumentado de 1000 por resolução
ordinária aprovada a 13 de Maior de 1980).

Nós, as pessoas cujos nomes, endereços e descrições estão subscri-
tos, intecionamos constituir uma sociedade em observância deste
contrato de sociedade e acordamos respectivamente tomar, no capi-
tal da sociedade, o número de acções exibido ao lado dos nossos
respectivos nomes.
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Nomes, endereços e descrições Número de acções tomado
dos subscritores cada subscritor
STANLEY HAROLD DAVIS
15-17 City Road uma
London, EC 1Y 1AA
Administrador da sociedade

ALAN RUTLAND
15-17 City Road uma
London, EC1Y 1AA
Gestor de escritório

Datado a 3 de Março de 1980
Testemunha das assinaturas supra
RITA DAVIS
15-17 City Road
London, EC1Y 1AA
Secretária da sociedade

Estatutos sociais da
Card Protection Limited
(Tal como foram adoptados em resolução aprovada a 31 de Agosto

de 1984)

Preâmbulo

1 � Sujeito na forma como forem providenciadas posteriormen-
te, as normas contidas ou incorporadas na Tabela A* na primeira
adenda à Lei das Sociedades Comerciais (tal tabela sendo doravante
referida como a Tabela A), deverão aplicar-se à sociedade.

2 � As normas 3, 11, 22, 24, 30, 58, 71, 73A, 79, 80, 84 (2),
84 (4) e 88 a 94 (inclusive) da Tabela A não se aplicarão à socie-
dade, mas as normas posteriormente aqui contidas juntamente com
as restantes normas da Tabela A deverão, em sujeição às modifi-
cações que de seguida se expressam, constituir as normas da socie-
dade.

3 � Qualquer referência nestas normas ao um acto legislativo
deverão ser entendidas como uma referência a tal acto legislativo tal
como alterado ou ampliado por ou sob qualquer outro acto legisla-
tivo.

Sociedade por quotas

4 � A sociedade é uma sociedade por quotas e concordantemente:
a) Nenhumas acções na ou títulos de crédito da sociedade deverão

ser oferecidos ao público (quer para a obtenção de numerário ou outro
fim); e

b) Nenhumas acções na ou títulos de crédito da sociedade deve-
rão ser atribuídas, nem deverá ser feito qualquer acordo para atri-
buir tais acções ou títulos de crédito (quer para a obtenção de nume-
rário ou outro fim), com o fim de oferecer tais acções ou títulos de
crédito para venda ao público, e as secções 45 (2) e 55 da Lei das
Sociedades Comerciais aplicar-se-ão para os fins desta norma, da
mesma forma como se aplicam para os fins da Lei das Sociedades
Comerciais.

Interpretação

5 � Na norma 1 da Tabela A entre as palavras «normas» e «a Lei
das Sociedades Comerciais» as palavras «e em quaisquer artigos que
adoptem no todo ou em parte o mesmo» deverão ser inseridas.

6 � Nestas normas:
As Leis significa: Todas as Leis das Sociedades Comerciais que por

virtude da secção 199 (2) da Lei das Sociedades Comerciais de
1981 possam ser conjuntamente citados como a Lei das Sociedades
Comerciais de 1948 a 1981.

A Lei das Sociedades Comerciais significa �A Lei das Sociedades
Comerciais 1948�.

A Lei das Sociedades Comerciais de 1980 significa �A Lei das So-
ciedades Comerciais de 1980�.

A Lei das Sociedades Comerciais de 1981 significa �A Lei das So-
ciedades Comerciais de 1981�.

Acções

7 � Sujeito às provisões da norma seguinte, os administradores
estão autorizados, para os fins da secção 14.ª da Lei das Socieda-
des Comerciais de 1980 a exercer o poder da sociedade de atribuir
acções até ao montante do capital social autorizado mas não emi-

tido presentemente e os administradores podem atribuir opções de
concessão sobre ou de alguma outra forma dispor de tais acções a
tais pessoas e em tais termos e de tal forma que entendem apropria-
dos desde que:

(i) Salvo o exposto na subsecção (ii) desta norma a autoridade
concedida nesta norma aos directores para exercer o poder da socie-
dade de atribuição de acções deve caducar após cinco anos após data
da adopção destes estatutos.

(ii) Os membros em assembleia geral poderão ser resolução ordiná-
ria:

a) Renovar a mencionada autoridade (quer tenha sido anteriormente
renovada ou não) por um período que não exceda cinco anos; mas tal
resolução tem de mencionar (ou voltar a mencionar) o montante das
acções que podem ser atribuídas sob tal autoridade ou autoridade
renovada, ou conforme o montante restante a ser atribuído sob tal
autoridade e tem de especificar a data na qual a autoridade ou autoridade
renovada caduca;

b) Revogar ou alterar tal autoridade (ou autoridade renovada).
(iii) Não obstante as provisões constantes nas sub-cláusulas (i) e

(ii) desta norma, a sociedade poderá fazer uma oferta ou acordo que
requeira ou possa vir a requerer que acções sejam atribuídas após tal
autoridade tenha caducado e no seguimento de tal oferta ou acordo
os administradores poderão atribuir acções não obstante tal autoridade
e autoridade renovada ter caducado.

Nesta norma qualquer referência à atribuição de acções deverá
incluir uma referência à concessão de qualquer direito a subscrever,
ou converter quaisquer obrigações em acções, mas não deverá in-
cluir qualquer referência à atribuição de acções resultantes de tal
direito.

8 � De acordo com a subsecção (9) da secção 17.ª da Lei das
Sociedades Comerciais de 1980,as subsecções (1), (6) e (7) da sec-
ção 17.ª da Lei das Sociedades Comerciais de 1980 não se aplicam
à sociedade. Quaisquer acções presentemente não sendo emitidas
deverão ser oferecidas aos membros na proporção tão aproximada-
mente quanto o número de acções existentes detidas por eles res-
pectivamente a não ser que a sociedade determine de forma diversa
por resolução especial. Tal oferta deverá ser feita por notificação
escrita especificando o número de acções oferecido e especificando
um período (que não pode ser inferior a 14 dias) dentro do qual a
oferta, se não for aceite, caduca e é determinada. Após tal período
ter caducado, ou ao receber uma intimação escrita da pessoa a quem
se faz a oferta de que ele recusa aceitar as acções assim oferecidas,
os administradores poderão, de acordo com as provisões destas nor-
mas, atribuir opções de concepção sobre ou de alguma forma dispor
das mesmas a tais pessoas e em termos e de forma que entendam
ser a mais benéfica para a sociedade. Os administradores poderão,
de igual forma, e nos termos já mencionados, atribuir quaisquer acções
novas ou originais, que por razão da sua proporção pelo número de
pessoas com direito a tal oferta já mencionada ou por razão de qual-
quer outra dificuldade em dividir as acções, não possam, tendo em
vista os administradores, ser eventualmente oferecidas da forma já
mencionada.

9 � A provisão da norma 15.ª da Tabela A não se aplica à socie-
dade.

10 � Em sujeição à parte III da Lei das Sociedades Comerciais de
1981, e à norma 14.ª, a sociedade poderá adquirir as suas próprias
acções (incluindo acções remíveis) quer de lucros distribuíveis ou de
proveitos de uma nova emissão ou de outro modo, mas esta norma
não terá qualquer efeito até que as provisões relevantes dessa Lei das
Sociedades Comerciais entrem em vigor.

11 � Em sujeição à parte III da Lei das Sociedades Comerciais de
1981, quaisquer acções poderão, com a sanção de uma resolução
ordinária, estar nos termos em que estão ou por opção da sociedade
ou dos accionistas, ser remíveis nos termos e da forma que a sociedade
venha a decidir antes da emissão de acções por resolução especial e
quer a partir dos lucros distribuíveis ou dos proveitos de uma nova
emissão de acções ou de outra forma, mas esta norma não terá qualquer
efeito até que as provisões relevantes dessa parte dessa Lei das
Sociedades Comerciais entrem em vigor.

12 � Em sujeição à parte III da Lei das Sociedades Comerciais de
1981, a sociedade poderá dar assistência financeira para ou em relação
a qualquer aquisição de acções feita ou a ser feita na sociedade ou na
sua holding.

Direito de retenção

13 � O direito de retenção conferido pela norma 11.ª da Tabela
A deverá ser inerente a todas as acções, quer totalmente realizadas
ou não e para as acções registadas no nome de qualquer pessoa
endividada ou sob responsabilidade perante a sociedade quer ele seja
o único detentor de um, de dos ou mais detentores comuns. A so-
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ciedade terá em primeiro e primordial direito de retenção sobre cada
acção (que não esteja totalmente realizada) para todos os dinheiros
(quer sejam presentemente pagáveis ou não) chamados ou pagáveis
num tempo fixo em relação a essa acção e a sociedade também terá
um primeiro e primordial direito de retenção sobe todas as acções
(incluindo as totalmente realizadas), registadas no nome de qualquer
pessoa endividada ou sob responsabilidade perante a sociedade, quer
ele seja o único detentor ou um de dois ou mais detentores comuns de
todos os dinheiros presentemente pagáveis por ele ou pelo seu
património à sociedade: mas os administradores podem a qualquer altura
declarar quaisquer acções, total ou parcialmente isentas das provisões
desta norma. O direito de retenção da sociedade, se houver, sobre
uma determinada acção deverá estender-se a todos os dividendos
pagáveis sobre essa acção.

Cessão de acções

(a) Nenhuma acção ou direito de propriedade beneficiário de uma
acção será cedida nem a sociedade adquirirá qualquer uma das suas
acções nos termos da norma 10.ª, a não ser e até que os direitos de
preferência concedidos infra tenham sido esgotados.

(b) Um membro que proponha ceder qualquer acção ou direito
de propriedade beneficiário de uma acção (doravante designado «o
vendedor»), deverá dar aviso escrito (doravante designado «o aviso
de cessão»), à sociedade de tal proposta. Esse aviso de cessão de-
verá especificar a quantia que na opinião do vendedor consubstância
um preço justo de cada acção especificada e constituirá a sociedade
no agente do vendedor para a venda de tal acção ou acções
(doravante designadas por «as referidas acções»), em um ou mais
lotes à discrição dos administradores aos membros (que não o ven-
dedor), e pelo preço salvo se os administradores que não aceitarem
que a quantia especificada pelo vendedor constitua o preço justo
das referidas acções instruírem os auditores da sociedade (que
actuarão como peritos e não como árbitros de forma a que qualquer
provisão legal relativa à arbitragem não se aplica) sobre o valor,
na sua opinião das referidas acções do ponto de vista de um
potencial comprador e potencial vendedor, e em tal caso, o aviso
de cessão deverá. não obstante, constituir a sociedade no agente
do vendedor para a venda das referidas acções, mas ao preço que
consta no certificado de valor.

(c) Se os auditores são instuídos a certificarem o valor justo tal
como descrito supra, a sociedade deverá, logo que receber certificado
de valor, providenciar uma cópia ao vendedor. O custo de obtenção
do certificado de valor será um encargo da sociedade.

(d) Após o preço ser afixado nos termos em cima prescritos (quer
por referência à opinião do vendedor sobre o preço justo quer por
qualquer referência ao valor do certificado), a sociedade deverá logo
de seguida informar por aviso escrito (doravante designado «a noti-
ficação da proposta») cada membro (que não o vendedor) do número
e preço dos próximos 21 dias após a data de remessa de tal notifica-
ção da proposta (data essa que estará especificada na notificação) o
número máximo das referidas acções (sendo todas ou algumas somente)
que ele especifica em tal proposta.

(e) Se tais membros, dentro do referido período de 21 dias, se
candidatarem à compra de todas ou (salvo se de outra forma estipu-
lado no aviso de cessão) a qualquer uma das referidas acções, os
administradores atribuirão as referidas acções ( ou tantas quantas as
que puderem ser adquiridas) a ou entre os membros que se candida-
tam à compra das mesmas, na proporção tão aproximadamente
quanto possível ao número de acções na sociedade sobre as quais
estejam registados ou tenham um direito incondicional a estarem
registados como detentores, caso nenhum membro candidato esteja
obrigado a tomar mais do que o número máximo de acções especi-
ficado por ele mesmo, nos termos já expostos. Se quaisquer acções
não forem capazes, sem subdivisão, de serem atribuídas a membros
na proporção das suas participações, elas serão atribuídas aos mem-
bros candidatos o alguns deles, na proporção ou de tal forma tal
como venha a ser determinado por sorteio elaborado para esse fim
e o sorteio deverá ser realizado da forma que os administradores
entendam conveniente.

(f) A sociedade deverá de imediato de tais atribuições (doravante
designadas por «notificações de atribuição») notificar o vendedor e
os membros aos quais as referidas acções tenham sido atribuídas e a
sociedade deverá especificar nessa notificação de atribuição o local e
a data (não podendo ser menos de 14 nem mais de 28 dias após a
data da remessa da notificação de atribuição, a qual deverá ser
especificada na mesma), na qual a venda das referidas acções assim
atribuídas deverá estar completa.

(g) O vendedor estará obrigado (com o pagamento do preço de
aquisição devido), a transferir as acções compreendidas num preço de
atribuição aos membros adquirentes mencionados pelo preço e no

tempo determinado; e se nalgum caso o vendedor, após ter ficado
vinculado nos termos referidos, não transferir quaisquer das acções, a
sociedade pode receber o preço de aquisição da sua parte, e pode
autorizar outrem a executar a transferência de tais acções a favor do
membro adquirente. A recepção pela sociedade do preço de aquisição
constitui uma boa desoneração para com o membro adquirente. A
sociedade deverá de imediato pagar o preço para uma conta bancária
separada, no nome da sociedade e deverá reter o preço de aquisição,
bem como quaisquer juros acrescidos ao vendedor.

(h) Durante os seis meses após o vencimento do período de 21 dias
referido no § (e) desta norma, o vendedor deverá estar livre, em
sujeição, todavia, às provisões do § (i) desta norma, para transferir
para qualquer pessoa (incluindo, mas não sujeito à norma 10.ª, a
sociedade) e por qualquer preço [não podendo ser menos do que o
preço fixado nos termos do § (b) desta norma] qualquer uma das
referidas acções não atribuídas pelos administradores numa notifica-
ção de atribuição.

(i) Os administradores podem, na sua inteira discrição e sem indicar
qualquer fundamento para tal, declinar registar qualquer cessão de
qualquer acção, quer seja uma acção totalmente realizada ou não.

15 � Qualquer pessoa que venha a ter o direito a uma acção por
consequência de morte ou falência de um membro pode, após prova
de tal facto, ser produzida tal como poderá vir a devidamente requerido
de tempo a tempo pelos administradores, escolher ser registado como
detentor da acção ou ter alguém nomeado por ele ser registado como
o cessionário da mesma.

16 � O instrumento de cessão para uma acção totalmente realiza-
da deverá ser executado por ou em representação do cessor e no caso
e de acções que não estão plenamente realizadas, o instrumento de
cessão deverá também ser executado por um ou em representação do
cessionário. O cessor é considerado detentor da acção até o nome do
cessionário ser lançado no registo de membros.

Actas das assembleias gerais

17 � Cada convocatória para uma assembleia geral da sociedade
deverá conter de forma clara uma declaração que reza que um mem-
bro com direito a assistir e votar tem o direito a nomear um repre-
sentante para assistir e numa votação votar em vez dele e que tal
representante não carece de ser um membro. A norma 50.ª da Tabe-
la A deverá ser alterada concordantemente.

18 � Procurações podem ser depositadas na sede social da socie-
dade a qualquer altura, antes da hora marcada para a reunião para a
qual ela vai ser usada a não ser de outra forma específico na convo-
catória para tal reunião. A norma 69.ª da Tabela A deverá ser alterada
concordantemente.

19 � A palavra «quatorze» deverá ser substituída pela palavra
«trinta» na norma 57.ª da Tabela A.

20 � Em qualquer assembleia geral uma resolução que vá a vota-
ção deverá ser aprovada por um levantar do braço a não ser que um
voto secreto (antes ou aquando da declaração do resultado da votação
por levantamento do braço) seja exigido pelo presidente ou qualquer
outro membro presente pessoalmente ou por procuração. A não ser
que uma votação secreta seja desta forma exigida, uma declaração
pelo presidente de que uma resolução foi tomada por unanimidade
por um levantar de braços, ou por uma maioria qualificada, ou não
aprovada e um registo para tal efeito no livro de actas da sociedade
for prova conclusiva do facto sem prova do número ou proporção
dos votos registados a favor ou contra tal resolução, o pedido para
uma votação secreta poderá ser retirado.

21 � Em sujeição às provisões das leis, uma resolução por escrito
assinada por todos os membros que na altura tenham o direito a
receber uma convocatória e a assistir e votar na assembleia geral (ou
no caso de uma sociedade pelos seus representantes legais) será tão
válida e eficaz como se a mesma tivesse sido aprovada em assembleia
geral da sociedade convocada e tida. Tal resolução por escrito pode
ser composta por dois mais documentos com a mesma forma cada
um assinado por um mais de tais membros,

Administradores

22 � O primeiro administrador, ou administradores da sociedade,
deverá ser a pessoa ou pessoas nomeadas na declaração entregue nos
termos da secção 21.ª da Lei das Sociedades Comerciais de 1976.

23 � A não ser e até de outra forma ser determinado pela socie-
dade em assembleia geral, o número de administradores não poderá
ser inferior a um. Se a qualquer altura e de tempo a tempo haja
somente um administrador da sociedade, tal administrador pode actu-
ar individualmente, no exercício de todos os poderes, discrições e
autoridades investidas nos administradores, e a norma 99.ª da Tabela
A deverá ser alterada concordantemente.
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24 � Uma pessoa poderá ser nomeada administrador não obstante
ela ter atingido a idade de 70 anos e nenhum administrador terá de
resignar ao seu cargo somente por ter atingido essa ou outra idade.

25 � Qualquer administrador poderá, por notificação escrita e
assinada por ele próprio e depositada na sociedade, nomear um subs-
tituto e através da mesma notificação revogar tal nomeação. Tal
administrador substituto terá de ser ou um administrador da sociedade
ou uma pessoa aprovada pela maioria dos administradores à data da
sociedade. Cada administrador substituto terá, durante o tempo da sua
nomeação, direito a ser notificado das assembleias gerais e mesmo na
ausência do administrador o nomear para assistir e votar na assembleia
geral, mas a sua nomeação cessará imediatamente e determinará se e
quando o administrado que o nomeia deixa de exercer o cargo como
administrador. Uma pessoa pode actuar como administrador substituto
para mais do que um administrador e enquanto assim está a agir tem
direito a um voto em separado para cada administrador que ele
representa e se ele mesmo for um administrador, o seu voto ou votos
como administrador substituto serão em acréscimo ao seu primeiro
voto. Tal administrador substituto não será considerado agente do
administrador que ele representa.

26 � Um administrador que de alguma forma esteja, directa ou indi-
rectamente, interessado (quer através de pessoas relacionadas com ele
nos termos definidos na secção 64.ª da Lei das Sociedades Comerciais de
1980 ou de qualquer outra forma) nalgum contrato, transacção ou acordo
(quer ou não consubstanciando um contrato, quer sendo actual ou
proposto), deverá declarar a natureza do seu interesse numa reunião da
administração, nos termos da secção 199.ª da Lei das Sociedades
Comerciais. Em sujeição a tal revelação, um administrador poderá ter o
direito a voto relativamente a um desses contratos, transacções ou acordos
(quer seja actual ou proposto) no qual ele esteja interessado e ele será
tido em conta para determinação de um quorum.

27 � O cargo de administrador ficará vago se o administrador:
(a) Se demitir por declaração escrita elaborada por sua mão deixa-

do na sede social;
(b) For encontrado ou ficar demente ou falido ou ficar em situação

crítica para com os seus credores;
(c) Ficar, momentaneamente, impedido de ser um administrador em

virtude de uma qualquer emitida ao abrigo de qualquer uma das leis;
(d) For retirado do seu cargo por uma resolução devidamente apro-

vada nos termos da secção 184.ª da Lei das Sociedades Comerciais.
28 � Os administradores podem exercer todos os poderes da socie-

dade para contrair empréstimos, quer excedendo o valor nominal do
capital social da sociedade na altura emitido ou não e hipotecar ou onerar
o seu empreendimento, bens e capital não chamado ou alguma parte do
mesmo e emitir títulos de crédito, títulos de dívida e quaisquer outras
obrigações quer simplesmente ou em garantia de alguma dívida,
responsabilidade ou obrigação da sociedade ou de terceiros.

29 � Os administradores gerirão o negócio da sociedade e todos os
poderes da sociedade que não são atribuídos pelas leis, estas normas
ou regulamentos da Tabela A que se aplicam à sociedade e que têm de
ser exercidas pela sociedade em assembleia geral serão exercidas pelos
administradores.

Dividendos

30 � Nenhum dividendo ou dividendo intercalar deverá ser pago
senão nos termos das provisões da Parte III da Lei das Sociedades
Comerciais de 1980 que se aplica à sociedade.

Selo

31 � Na norma 113.ª da Tabela A as palavras «ou por outra pessoa
nomeada pelo administrador para o efeito» deverá ser omitida.

* Table A (corpo de normas-modelo legais sobre sociedades co-
merciais que podem ser adoptadas por estas últimas, no todo ou em
parte, à sua discrição no contrato de sociedade e nos estatutos no
direito inglês e galês).

2 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11496142

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

AGRO-PECUÁRIA DAS EIRAS VELHAS � SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 111; identificação de pessoa colectiva

n.º 502361620; averbamento n.º 8 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/000802.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tada a acta n.º 20, de 31 de Março de 2000, e efectuado o seguinte
registo:

1.º Reconduzido o gerente Pedro José Belchior Penedo, para o ano
de 2000.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Concei-
ção Henriques Pais dos Santos. 09080368

AGRO-PECUÁRIA DAS EIRAS VELHAS � SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 111; identificação de pessoa colectiva n.º 502361620;
data do depósito: 000801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Concei-
ção Henriques Pais dos Santos. 09080376

AUTO AGRÍCOLA SOBRALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 10; identificação de pessoa colectiva n.º 500033994;
data do depósito: 000801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Concei-
ção Henriques Pais dos Santos. 09080384

PORTALEGRE
PORTALEGRE

J. JANEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1014;
identificação de pessoa colectiva n.º 504832727 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/20000721.

Certifico que entre José Martins Véstia Janeiro casado com Alzira
da Costa Henriques, na comunhão geral, e António José Henriques
Janeiro, casado com Ana Marta Realinho Dionísio Janeiro, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Janeiro & Filhos, L.da.

2.º

A sociedade estabelece a sede na Avenida de 25 de Abril, 7, fregue-
sia de Urra, concelho de Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
cortiça, lenha, carvão, azeitona e materiais de construção.

4.º

O capital social é de 5500 euros e representa-se por duas
quotas: uma, do valor nominal de 4400 euros pertencente ao sócio
José Martins Véstia Janeiro, e uma, do valor nominal de 1100 euros,
pertencente ao sócio António José Henriques Janeiro e as respecti-
vas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.
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5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes,
excepto em actos de mero expediente e movimentos bancários e outras
responsabilidades até ao montante de 1 000 000$, para os quais é
suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

A cessão de quotas dependerá sempre do consentimento da socie-
dade.

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente.

8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente.

Conferida. Está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894912

IMODISTRITO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula
n.º 1013; identificação de pessoa colectiva
n.º 504961055 (provisório); inscrição n.º 1: número e data da apre-
sentação: 3/20000720.

Certifico que entre Branca Maria Cruz Correia Pinto de Carvalho
e Tânia Maria Carrasco Matroca, ambas solteira, maiores, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma IMODISTRITO � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da.

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua dos Bombeiros Voluntários,
bloco 5, 2.º, direito, em Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas
quotas: uma, do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Branca Maria Cruz Correia Pinto de Carvalho, e uma, do valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Tânia Maria Carrasco
Matroca, e as respectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em
dinheiro.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambas as sócias.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.

6.º

Poderão ser exigidos aos sócios, na proporção das respectivas
participações sociais, prestações suplementares de capital até ao
décuplo do capital social, assim como, os suprimentos de que a
sociedade carecer, mediante deliberação a tomar em assembleia
geral.

Conferida. Está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894785

SOPEL � FORRA DE VOLANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1012;
identificação de pessoa colectiva n.º 505051168 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/20000718.

Certifico que entre Helena Maria Moura Geadas Ceia, casado com
Manuel José Ferreira Ceia, na comunhão de adquiridos; Célia dos Anjos
Moura Geadas Marques, casado com Joaquim António Pereira Marques,
na comunhão de adquiridos, e Elsa de Jesus Moura Geadas Ferreira,
casada com Rui Manuel da Silva Ferreira, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SOPEL � Forra de Volantes, L.da.

2.º

1 � A sociedade estabelece a sede na Rua do Baldio, 36,
rés-do-chão, freguesia de Fortios, concelho de Portalegre.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e po-
dem ser criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a forra de volantes e outros artigos em
couro e a reparação de armas de caça.

4.º

O capital social é de 1 200 000$ e representa-se por três quotas,
iguais, do valor nominal de 400 000$, uma de cada sócia e as respec-
tivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade pertence ao não sócio
Joaquim José dos Santos Geadas, casado, residente na Rua do Baldio,
36, freguesia de Fortios, concelho de Portalegre.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.
3 � É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contratos

alheios aos negócios sociais, nomeadamente em fianças, avais e letras
de favor.

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 o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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9.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferida. Está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894696

PORTO
MARCO DE CANAVESES

COUTIRENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1323/20000609; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/20000609.

Certifico que M. Coutinho � Automóveis, S. A., Transdouro �
Comércio de Automóveis, S. A., António Martinho Barbosa Gomes
Coutinho, casado em comunhão de adquiridos com Ana Cristina
Mendes Cerqueira Coutinho, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adotpa a denominação COUTIRENT � Aluguer de
Automóveis, L.da, com sede na Rua de 5 de Outubro, freguesia de Tuías,
concelho de Marco de Canaveses.

2.º

A gerência pode livremente deslocar a sede social para outro lugar
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O objecto da sociedade consiste no seguinte: o exercício do aluguer
de viaturas automóveis � rent-a-car.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor de
45 000 euros, pertencente à sócia M. Coutinho � Automóveis, S. A.,
outra no valor de 2500 euros, pertencente à sócia Transdouro, Co-
mércio de Automóveis, S. A., e outra no valor de 2500 euros, per-
tencente ao sócio António Martinho Barbosa Gomes Coutinho.

5.º

Os sócios podem fazer à sociedade, mediante prévia deliberação da
assembleia geral, os suprimentos que esta carecer, nas condições de
prazo e reembolso que na mesma assembleia geral os sócios venham
a estabelecer.

6.º

A sociedade, em deliberação da sua assembleia geral, pode exigir de
seus sócios prestações suplementares de capital, até ao montante do
sêxtuplo do capital social, desde que os reais interesses da sociedade o
tornem necessário

7.º

A sociedade será administrada e representada por dois gerentes,
sendo um deles designado pela sócia M. Coutinho � Auto-
móveis, S. A.

§ 1.º Cada uma das sócias M. Coutinho � Automóveis, S. A., e
Transouro Comércio de Automóveis, S. A., poderá designar um ge-
rente em sua representação, sem necessidade de deliberação dos sócios,
o qual será mantido em funções até nova nomeação, independente-
mente do prazo por que for nomeado.

§ 2.º A sócia M. Coutinho � Automóveis, S. A., nomeia, desde já,
para a gerência Manuel Moreira Coutinho e a sócia Transdouro �
Comércio de Automóveis, S. A., nomeia, desde já, para a gerência
António Martinho Barbosa Gomes Coutinho.

§ 3.º Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, activa e
passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência, poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

8.º

1 � A cessão de quotas entre sócios ou em favor de quaisquer outras
pessoas, ficará dependente do prévio consentimento da sociedade.

2 � No caso referido no número anterior, é conferido o direito de
preferência à sociedade e subsidiariamente aos demais sócios.

9.º

1 � Em caso de falecimento de algum dos sócios, os seus her-
deiros comunicarão à sociedade, no prazo de 90 dias, se nela pre-
tendem continuar, estendendo-se que assim sucede na falta de co-
municação, que deverão nomear um de entre si que a todos
represente na sociedade.

2 � Caso os herdeiros ou parte deles pretendam afastar-se da
sociedade, a quota será total ou parcialmente amortizada, ou adquiri-
da pela sociedade, conforme esta deliberar, fixando-se como contra-
partida um valor a apurar por acordo, ou, na sua falta, mediante
arbitragem a requerer nos termos da cláusula 11.ª.

10.º

É admitida a amortização da quota de qualquer sócio pela sociedade:
a) Por acordo do sócio;
b) Se um sócio for declarado interdito, inabilitado ou declarado

insolvente;
c) Se uma quota for arrolada, penhorada, incluída em massa falida

ou insolvente, ou quando por qualquer forma deixar de poder ser livre-
mente disponível pelo seu titular,

d) Se um sócio utilizar para fins estranhos à sociedade e com prejuízo
desta ou dos sócios, as informações que tiver obtido através do
exercício do direito de informação que lhe assiste;

e) Em caso de partilha por divórcio, separação judicial de pessoas
e bens ou só de bens, quando a quota não fique a pertencer exclusiva-
mente ao sócio titular da mesma;

f) Nos demais casos previsto na lei.

11.º

O valor da quota será determinado com base no último balanço apro-
vado ou, caso o titular da quota o solicitar, mediante balanço especial-
mente elaborado para o efeito, com intervenção de revisor oficial de
contas designado, por acordo, ou, na falta de acordo, por arbitragem, a
requerer à Ordem dos Advogados, por qualquer dos interessados.

12.º

A amortização torna-se eficaz mediante comunicação ao titular da
quota amortizada, da deliberação que a determinar, devendo o valor
da quota ser pago em quatro prestações trimestrais, vencendo-se a
primeira 30 dias após o apuramento do respectivo montante, nos
termos da cláusula anterior.

13.º

Na hipótese de amortização com base na exclusão de um sócio e no
caso da alínea d) da cláusula 10.ª deste pacto, a sociedade pagará pela
amortização o valor que lhe corresponder, calculado com base no último
balanço aprovado, em seis prestações trimestrais e iguais.

14.º

Os lucros líquidos, depois d retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

15.º

A sociedade dissolve-se nos casos, termos e condições previstos na
lei:

a) Deliberada a dissolução a assembleia geral nomeará um ou mais
liquidatários, fixando o prazo para a liquidação;

b) A liquidação realizar-se-á extrajudicialmente, competindo aos
liquidatários as atribuições e os poderes consignados nas normas legais
aplicáveis.

Disposição transitória

Fica, desde já, autorizada a sociedade, através de qualquer um dos
seus gerentes, a proceder ao levantamento do capital depositado no
Banco Comercial Português, agência de Paredes, para o aplicar na
aquisição de bens de equipamento indispensáveis ao funcionamento
da sociedade.

Conferida. Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 10102523
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SANTO TIRSO

PETÁLIA � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4445/991206; data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12253120

DEFELTROS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FELTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3399/960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503616796;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12255319

J. J. & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3704/970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503881066;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12254959

SILVAS & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1050/810828; identificação de pessoa colectiva n.º 501188747;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09673393

FOTO FREITAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3470/960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503667730;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09673431

FELTIN � FELTROS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 881/
800326; identificação de pessoa colectiva n.º 500954186; data do
depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12255327

PLÁSTICOS DUARTE ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2430/911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502665076;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09634908

MARÍLIA & MARIA DE LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2186/901126; identificação de pessoa colectiva n.º 502457260;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 11508574

MAB � DECORAÇÃO DE SALAS DE BANHO
DO VALE DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3661/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503845051;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12351121

TOPDAVE � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4353/990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504581074;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09673172
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MATKIT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4244/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504520857;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12279064

BARROS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1915/890126; identificação de pessoa colectiva n.º 502098210;
data do depósito: 000628.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12254851

RALFE � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2926/940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503124753;
data do depósito: 000628.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12324507

ANTUNES OLIVEIRA � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3436/960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503650099;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12253430

RECIL � REVESTIMENTOS DE CILINDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3388/960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503587664;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 5/000516.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à recondução das
funções dos gerentes, em 31 de Março de 1999, por três anos, com
início em 1 de Janeiro de 1998.

Depositada a acta na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09685626

ZUGOLD � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE OURO,
JÓIAS E RELÓGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4582/000612; inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 19/000612.

Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º Zuleide Maria Ribeiro, contribuinte fiscal n.,º 232888876,
solteira, maior, natural de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, e resi-
dente na Rua de Matias Aires, 268, apartamento 14, São Paulo, Brasil,
conforme procuração que arquivo;

2.º Sérgio Alberto Rompante Todo Bom, contribuinte fiscal
n.º 196482518, natural de Angola, e residente na Rua de Carneiro
Pacheco, 23, desta cidade, casado em separação de bens com Lúcia
Conceição Alcântara Gomes Todo Bom.

1.º

A sociedade adopta a denominação ZUGOLD � Importação e
Exportação de Ouro, Jóias e Relógios, L.da.

2.º

1 � Tem a sua sede na Avenida de Sousa Cruz, Centro Comercial
Galáxia, 3.º, sala 16, da cidade de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto: importação, exportação e promoção
do comércio de ouro, jóias e relógios.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas, iguais, de 2500 euros, uma de cada
sócio.

5.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.

Depositado o texto completo do contrato alterado, na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

15 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12278149

LOURENÇO MOREIRA � MOBILIÁRIA DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2704/930205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502928085; inscrição n.º E-3; número e data da apresenta-
ção: 15/000512.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Fevereiro de 2000.

Depositada a escritura na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09684735
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EUROCHOVER � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3421/960404; identificação de pessoa colectiva n.º 503633852;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-3; números
e data das apresentações: Of. 23 e 24/000414.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à cessação de
funções de gerência de Natércia da Conceição de Sousa Garcez Barbosa,
por renúncia, em 3 de Fevereiro de 2000.

Depositada a escritura na pasta respectiva e, ainda, procedeu à
alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, pelo que:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
1 000 000$, cada uma, pertencentes uma ao sócio Fernando Jorge
Coelho do Couto, e outra à sócia Ana Sofia Garcez Barbosa do
Couto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Fernando Jorge Coelho
do Couto, que, desde já, é nomeado gerente, bastando a intervenção
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

Depositado o texto completo do contrato alterado, na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

8 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Magalhães
da Silva Neto. 09634576

ARCOFIO � FIAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4157/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504282310;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 4/000524.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à recondução dos
órgãos sociais � para o triénio de 2000/2002, deliberada em 28 de
Abril de 2000.

Conselho de administração � Presidente: Alfredo Costa Rezende
de Almeida; vice-presidente: Alberto Costa Rezende Gomes de Al-
meida; vogais: Heitor dos Santos Coutinho, Alberto dos Santos
Rezende de Almeida e Alfredo Alexandre Queirós Resende de Al-
meida.

Fiscalização � Camilo Simão Machado de Vilhena, revisor oficial
de contas, efectivo, e Gaspar Vieira de Castro, revisor oficial de
contas, suplentes.

Depositada a acta na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09684522

FÁBRICA DO ARCO � RECURSOS ENERGÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3313/950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503498017;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-4; número e data da apresenta-
ção: 5/000524.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à recondução dos
órgãos sociais � para o triénio de 2000/2002, deliberada em 28 de
Abril de 2000.

Conselho de administração � Presidente: Alberto Costa Rezende
Gomes de Almeida; vice-presidente: Alfredo Costa Rezende de Al-
meida; vogal: Heitor dos Santos Coutinho.

Fiscalização � Presidente: Laureano Afonso Gonçalves;
vogais: Camilo Simão Machado de Vilhena, revisor oficial de con-

tas, Manuel Tomás Brandão de Magalhães Queirós; e Gaspar Vieira
de Castro, revisor oficial de contas, suplentes.

Depositada a acta na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09684549

ARCOTINTO � TINTURARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4156/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504282409;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 3/000524.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à recondução dos
órgãos sociais � para o triénio de 2000/2002, deliberada em 28 de
Abril de 2000.

Conselho de administração � Presidente: Alberto Costa Rezende
Gomes de Almeida; vice-presidente: Alfredo Costa Rezende de Al-
meida; vogais: Heitor dos Santos Coutinho, António Rui Sousa Dias
Amorim e João Manuel Queirós Resende de Almeida.

Fiscalização � Camilo Simão Machado de Vilhena, revisor oficial
de contas, efectivo, e Gaspar Vieira de Castro, revisor oficial de
contas, suplentes.

Depositada a acta na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09684530

COVENI III � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4369/990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504789996;
inscrição n.º E-2; número e data da apresentação: 16/000712.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à recondução dos
órgãos sociais � deliberada em 17 de Março de 2000, para o triénio
de 2000 a 2002:

Conselho de administração � Presidente: Manuel da Silva Pontes.;
vogais; Luís Filipe Sá Pontes e Maria João Sá Pontes. Fiscal
único: Adélio de Oliveira Macedo, revisor oficial de contas, e como
suplente, Amândio Tavares & Artur Junqueira, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por Amândio Faustino Ferreira
Tavares, revisor oficial de contas.

Depositada a acta na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 12255599

INDÁQUA SANTO TIRSO, GESTÃO DE ÁGUAS
DE SANTO TIRSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4199/990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504745727;
data do depósito: 000717.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documentos
legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09673547

MULTIPLICIDADE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3172/950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503390097;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 14/000707.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à cessação de
funções de gerência de Joaquim Fernando Correia Leão da Silva, por
renúncia, em 13 de Junho de 2000.

Depositada a carta na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
da Rocha. 09672737

AZURREVE � MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2282/910423; identificação de pessoa colectiva n.º 502552905;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12253472

FLORES & GOMES � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3072/940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503275824;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12254967

GAMATIRSO � CENTRO DE ESTUDOS
E PROJECTOS DE SANTO TIRSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2746/930331; identificação de pessoa colectiva n.º 502952172;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12253618

PÃO QUENTE DE S. ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2750/930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502973358;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 11508477

VÍTOR M. M. B. CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1573/860805; identificação de pessoa colectiva n.º 501712704;
data do depósito: 000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 09731865

PIROTECNIA DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2467/920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502697466;
data do depósito: 000614.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

26 de Junho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 09634452

LINO SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3633/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503824240;
inscrição n.º E-2; número e data da apresentação: 21/000621.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou, para 50 000 eu-
ros, com redenominação do capital social: aumento com 9 024 100$,
em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas a
que acresceu. Alterado o artigo 4.º, cuja redacção é a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por duas quotas, iguais, de 25 000 euros,
uma de cada sócio.

Depositado o texto completo do contrato alterado, na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
da Rocha. 12261203

TIBURBA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
URBANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 424/
731107; identificação de pessoa colectiva n.º 500424187; data do
depósito: 000620.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

5 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Magalhães
da Silva Neto. 12277908

TROFICLASSE � COMÉRCIO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4597/000627; inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 21/000627.
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Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º Domingos da Conceição Pereira, contribuinte fiscal
n.º 157150380, casado com Maria Adelina da Costa Tinoco, sob
o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia da Fonte
Coberta, concelho de Barcelos, residente na Rua de Ferreira de
Castro, 30, na freguesia de S. Martinho de Bougado, concelho da
Trofa, portador do bilhete de identidade n.º3468682, emitido em
5 de Maio de 1999, pelo ex-Centro de Identificação Civil e
Criminal de Lisboa;

2.º Celestino Manuel da Costa Reis, contribuinte fiscal
n.º 166805998, casado com Georgina Maria Carvalho Guerreiro, sob
o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de S. Bougado
(São Martinho), concelho de Santo Tirso, onde reside no lugar da
Nova Abelheira, portador do bilhete de identidade n.º7852889, emitido
em 15 de Abril de 1999, pelo ex-Centro de Identificação Civil e
Criminal de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TROFICLASSE � Comércio de
Viaturas, L.da, e tem a sua sede na Rua das Indústrias, freguesia de
Bougado (São Martinho), concelho da Trofa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do consen-
timento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste a importação e exportação e comércio
de viaturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, dividido em duas quotas: uma, do valor nominal e
10 200 000$, do sócio Domingos da Conceição Pereira, e outra, do
valor nominal de 9 800 000$, do sócio Celestino Manuel da Costa
Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberada em assembleia geral, compete aos sócios que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios; no
entanto, quando feita a estranhos à sociedade carece de autorização
dos sócios não cedentes.

2 � Sempre que um ou vários sócios pretendam ceder a sua quota
a estranhos, obrigam-se a, por escrito, avisar os restantes sócios não
cedentes, indicando o preço, condições de pagamento e o nome do
adquirente.

3 � Os sócios não cedentes têm direito de preferência, ficando
obrigados a tal exercer no prazo de 10 dias a contar da recepção da
carta identificada no número anterior.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arremata-

ção ou adjudicação judicial, ou quando a quota seja arrolada, arrema-
tada, penhorada ou incluída em massa falida ou insolvente;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social, arre-
matação ou adjudicação judicial, ou quando a quota seja arrolada,
arrematada, penhorada ou incluída em massa falida ou insolvente;

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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

ARTIGO 7.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continua com os
seus herdeiros, que deverão nomear um que a todos represente.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 20 dias.

§ único. Podem os sócios reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias,. desde que todos estejam presentes e
todos manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere
sobre determinado assunto.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos sócios pode fazer-se representar em assembleia
geral por instrumento de representação voluntária conferido ao côn-
juge, ascendentes ou descendentes, a outro sócio ou a terceiro estra-
nho à sociedade.

2 � Quando algum dos sócios pretender fazer-se representar em
assembleia geral regularmente convocada deverá avisar a gerência de
tal facto, por escrito e com a antecedência mínima de dois dias em
relação à data designada para a assembleia geral, identificando o
respectivo representante.

ARTIGO 10.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria de três
quartas partes dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 11.º

Aos componentes das assembleias gerais é devido o reembolso dos
gastos suportados no exercício das suas funções próprias e eventual-
mente uma remuneração, conforme for deliberado em assembleia,
segundo as normas fiscais.

ARTIGO 12.º

A resolução de quaisquer litígios decorrentes do presente contrato
será remetida para tribunal arbitral, que se regerá nos termos estabe-
lecidos na Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

29 de Junho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 05575133

ALEXANDRE & CARLOS LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4581/000601; inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 33/000601.

Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º Alexandre Guilherme Gonçalves Leão, solteiro, maior, natural
da freguesia de Monte Córdova, concelho de Santo Tirso, residente
no lugar de Redundo, em Monte Córdova, titular do bilhete de
identidade n.º10636955, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, em 27 de Agosto de 1998, contribuinte fiscal
n.º 198416555;

2.º Carlos Manuel Gonçalves Leão, solteiro, maior, natural da
referida freguesia de Monte Córdova, onde reside no lugar de Redun-
do, titular do bilhete de identidade n.º 11532082, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 27 de Abril de 1995,
contribuinte fiscal n.º 213861348.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alexandre & Carlos Leão, L.da, e tem
a sua sede na Rua das Pedras Pintas, lugar de Adufe, freguesia de Refojos
de Riba d�Ave, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na reparação e manutenção de veículos
automóveis.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, correspondendo por arredondamento a 9976 euros e está
dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de 1 000 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberada em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

9 de Junho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 09672702

TIRSO PARQUES � PARQUES EMPRESARIAIS
DE SANTO TIRSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4568/20000517; inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-2; números
e data das apresentações: 4 e 5/20000517.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios: 1.º António Alberto de Castro Fernandes, casado, natural
da freguesia e vila das Aves, deste concelho e residente nesta cida-
de, que na qualidade de presidente, outorga em representação da
Câmara Municipal de Santo Tirso, contribuinte fiscal n.º 501306070,
instalada no Edifício dos Paços do Concelho, Praça 25 de Abril, no
uso dos poderes que lhe foram conferidos em deliberação da mesma
Câmara de 13 de Janeiro e de 10 de Fevereiro do corrente ano e da
Assembleia Municipal de 29 de Fevereiro consignado nas actas n.os

1 e 3 e sem número, a fl. 7 respectivamente, de que arquivo foto-
cópia.

2.º João Gandra da Cruz, casado, natural da freguesia de Caminha
(Matriz), concelho de Caminha e residente nesta cidade, que outorga
em representação da Associação Comercial e Industrial do concelho
de Santo Tirso, identificação de pessoa colectiva n.º 500988935, com
sede no Largo do Coronel Baptista Coelho, 6, desta cidade, no uso
dos poderes que lhe foram conferidos em reunião de 14 deste mês,
conforme acta de que arquivo fotocópia.

3.º António Fernando Couto dos Santos, casado, natural da fregue-
sia de Forjães, concelho de Esposende e residente na Rua de Pedro
Homem de Melo, 452, 3.º, esquerdo, da cidade do Porto, que na
qualidade do presidente do conselho de administração outorga em
representação da sociedade anónima Parque Invest � Sociedade
Promotora de Parques Industriais, S. A., identificação de pessoa
colectiva n.º 504320980, com sede na Avenida da Boavista, 2671,
da cidade do Porto, matriculada na Conservatória sob o n.º 54 477,
com o capital social de 50 000 000$, no uso dos poderes que lhe
foram conferidos em reunião de 15 de Fevereiro último, constante
da acta n.º 17 de que arquivo fotocópia.

4.º José João Soares Miranda Coelho, contribuinte fiscal
n.º 176529780, natural da freguesia de Lobrigos (São João Baptista),
concelho de Santa Marta de Penaguião e residente na Rua de João
Penha, 38, 1.º, direito, da cidade da Póvoa de Varzim, casado na
comunhão de adquiridos com Ana Cristina Tordo de Ribeiro de
Miranda Coelho, titular do bilhete de identidade n.º 6907873, emi-

tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 19 de Abril
de 1995.

5.º José Francisco Pires Grosso Cardoso Leitão, contribuinte fiscal
n.º 140960902, natural da freguesia de Tramagal, concelho de Abrantes
e residente na Praça de D. João II, 31-C, rés-do-chão, esquerdo, em
Vila do Conde, casado na comunhão de adquiridos com Regina Manuela
Calado Bernardo Cardoso Leitão, titular do bilhete de identidade
n.º 5559305, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto,
em 20 de Julho de 1998.

Que nas qualidades em que outorgam, constituem uma sociedade
anónima denominada Tirso Parques � Parques Empresariais de Santo
Tirso, S. A., com sede no Edifício dos Paços do Concelho, na Praça
25 de Abril, da cidade de Santo Tirso e cujo objecto é a construção,
promoção, comercialização e gestão de parques empresariais no
concelho de Santo Tirso.

O seu capital social é de 50 000 000$ e dividido e representado
por 50 000 acções de 1000$ cada uma, subscritas e realizadas em
dinheiro, pelos accionistas pela forma seguinte: 

42 500 acções para a Parque Invest � Sociedade Promotora de
Parques Industriais, S. A.

5000 acções para a Câmara Municipal de Santo Tirso.
1000 acções para José João Soares Miranda Coelho.
1000 acções para José Francisco Pires Grosso Cardoso Leitão.
500 acções para a Associação Comercial e Industrial de Santo

Tirso.

CAPÍTULO I

Normas gerais

ARTIGO 1.º

Forma e denominação

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomi-
nação de Tirso Parques � Parques Empresariais de Santo
Tirso, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sede social é em Santo Tirso, no Edifício dos Paços do
Concelho, na Praça 25 de Abril.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sua
sede poderá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto social a construção, promoção,
comercialização e gestão de parques empresariais no concelho de Santo
Tirso.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social é de 50 000 000$ e divide-se em 50 000 ac-
ções do valor nominal de 1000$ cada uma, distribuídas da seguinte
forma:

42 500 acções para a Parque Invest � Sociedade Promotora de
Parques Industriais, S. A.

5000 acções para a Câmara Municipal de Santo Tirso.
1000 acções para José João Soares Miranda Coelho.
1000 acções para Francisco Grosso Pires Leitão.
500 acções para a Associação Comercial e Industrial de Santo

Tirso.
2 � O capital encontra-se integralmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções são nominativas nos termos da lei e poderão ser
representadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 1000, 5000 e 10 000 ac-
ções.

2 � As acções poderão revestir a forma escritural, nas condições
legalmente estabelecidas.

3 � A sociedade poderá emitir obrigações convertíveis em acções
preferenciais, sem direito a voto, conferindo direito a um dividendo
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prioritário e susceptível de remissão, dentro dos limites legais e nas
condições que vierem a ser fixadas pela assembleia geral que tal
deliberar.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital e entrada de novos sócios

O conselho de administração poderá por uma ou mais vezes, deli-
berar o aumento de capital até ao montante global de 300 000 000$,
nos termos legais.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

Os accionistas têm o direito de preferência na transmissão de ac-
ções a terceiros não accionistas a exercer nos termos legais.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � A amortização de acções será permitida nos casos de morte,
interdição, falência ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamento
ou penhora da acção.

2 � A amortização far-se-á pelo valor contabilístico das acções,
segundo o último balanço aprovado, pagável em duas prestações
semestrais iguais.

ARTIGO 9.º

Acções próprias

Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá adquirir
acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que se mostrem
convenientes ao interesse social.

ARTIGO 10.º

Preferência na subscrição

Na subscrição de novas acções terão sempre a preferência os ac-
cionistas na proporção das acções que ao tempo possuírem, ou nos
termos definidos pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Obrigações

Por deliberação do conselho de administração a sociedade poderá
emitir obrigações por subscrição pública ou privada.

ARTIGO 12.º

Títulos representativos de acções ou de obrigações

Os títulos representativos de acções ou de obrigações, quando os
haja, serão assinados por dois administradores, devendo um deles ser
o presidente do conselho de administração, podendo a assinatura ser
de chancela.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

ARTIGO 14.º

Mandato e posse

1 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único,
assim como os membros da assembleia geral, serão eleitos por perío-
dos de três anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados, logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 15.º

Remunerações dos membros dos órgãos sociais

Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados ou não
pelo desempenho dos respectivos cargos, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é formada pelos accionistas com direito a
pelo menos um voto.

2 � A cada 250 acções corresponde um voto.
3 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único

deverão participar nos trabalhos da assembleia geral.
4 � Pode qualquer accionista fazer-se representar na assembleia

geral, mediante simples carta dirigida ao presidente da mesa, cabendo
a este averiguar a autenticidade da mesma.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas indicarão, através
de carta dirigida ao presidente da mesa, quem os representa na
assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por esta, por um mandato de três anos.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral mantêm-se em efec-
tividade de funções até à posse dos membros que os substituam.

ARTIGO 18.º

Competências

1 � Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre propostas de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Eleger os titulares dos órgãos sociais e deliberar sobre a sua

remuneração;
e) Deliberar sobre alterações dos estatutos;
f) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido

convocada.
2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos dos accio-

nistas presentes ou representados na assembleia geral, sempre que a
lei ou o contrato não exijam maior número.

3 � O conselho de administração poderá nomear um director-geral
e nele delegar competências específicas.

ARTIGO 19.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reunir-se-á pelo menos, uma vez por ano e
sempre que for convocada, nos termos da lei ou a requerimento do
conselho de administração, ou fiscal único ou de accionista que re-
presentem, pelo menos 10% do capital social.

ARTIGO 20.º

Convocação

A convocação da assembleia geral far-se-á exclusivamente por
cartas registadas com aviso de recepção, expedidas com pelo menos
30 dias de antecedência em relação à data da reunião.

ARTIGO 21.º

Composição do conselho de administração

O conselho de administração é composto por três a cinco mem-
bros, sendo um deles o seu presidente, que deverá ser designado pela
assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração assegurar a represen-
tação e a gestão da sociedade, nos termos da lei.

2 � Compete ao presidente do conselho de administração a coor-
denação das actividades do conselho, a convocação das suas reuniões,
e zelar pela correcta execução das deliberações do conselho.

ARTIGO 23.º

Reuniões do conselho da administração

1 � O conselho de administração reúne mensalmente e ainda
sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a
pedido de dois administradores.

2 � O conselho de administração pode deliberar validamente
quanto estiver presente a maioria dos seus membros, sendo as res-
pectivas deliberações tomadas por maioria de votos dos membros
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presentes ou representados, dispondo o presidente, no caso de em-
pate de votação, de voto de qualidade.

3 � Os membros do conselho de administração, podem fazer-se
representar nas reuniões por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente.

ARTIGO 24.º

Caução

Os administradores ficam dispensados de apresentarem caução.

ARTIGO 25.º

Representação

1 � Os administradores terão todos os poderes iguais e indepen-
dentes de representação da sociedade, ficando esta obrigada pelas
assinaturas de quaisquer dois deles.

2 � Em assunto de mero expediente bastará a assinatura de um
dos vogais do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá nomear um director-geral
e nele delegar competências específicas.

ARTIGO 26.º

Fiscal único

A fiscalização da actividade social da sociedade compete a um
revisor oficial de contas ou a uma Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

ARTIGO 27.º

Competência do fiscal único

Além das competências fixadas na lei, cabem especialmente ao fiscal
único:

b) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário
e das contas anuais;

b) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer
assunto que, do ponto de vista das suas competências, deve ser pon-
derado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida
por aquele órgão.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 28.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos termos da lei.

ARTIGO 29.º

Liquidação

A liquidação far-se-á extrajudicialmente, salvo deliberação em
contrário, servindo de liquidatários os administradores em funções à
data da dissolução.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 30.º

Lucros

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples de votos correspondentes ao
capital.

ARTIGO 31.º

Autorizações

O conselho de administração fica desde já, independentemente do regis-
to da sociedade, autorizado a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
da sociedade, bem como efectuar levantamento das entradas para solver
as despesas de constituição e de aquisição de equipamentos para a sua
actividade.

ARTIGO 32.º

Eleição

São desde já eleitos para os corpos gerentes sociais, a seguir indica-
dos e para o triénio de 2000-2002, as seguintes pessoas:

Mesa da assembleia geral: presidente � Luís Francisco Valente de
Oliveira, em representação da Parque Invest � Sociedade Promo-

tora de Parques Industriais, S. A.; secretário � João Gandra da Cruz,
em representação da Associação Comercial e Industrial de Santo
Tirso.

Conselho de administração: presidente � José Francisco Pires Gros-
so Cardoso Leitão, em representação da Parque Invest � Sociedade
Promotora de Parques Industriais, S. A.; vogal � Castro Fernandes, em
representação da Câmara Municipal de Santo Tirso; vogal � João
Paulo Moreira de Oliveira, casado, em representação da Parque Invest �
Sociedade Promotora de Parques Industriais, S. A.

Fiscal único: efectivo � João Augusto & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Rui Manuel Viamonte
Gomes, revisor oficial de contas n.º 932; suplente � Figueiredo &
Neves, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Adelaide Maria Viegas Clare Neves, revisora oficial de contas n.º 862.

Está conforme o original.

29 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria da Graça Simões
da Rocha. 09685669

NARCISO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1103/820118; identificação de pessoa colectiva n.º 501220992;
data de entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 09703675

AUTAVES � OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1841/880622; identificação de pessoa colectiva n.º 501996834;
data de entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 09703691

JOMIPLÁS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2788/930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503049638;
data de entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 09703713

VICENTE DA COSTA & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2351/910718; identificação de pessoa colectiva n.º 502594047;
data de entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12253057
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ESCOLA DE CONDUÇÃO TIRSENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4098/980910; identificação de pessoa colectiva n.º 504237616;
data de entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12253235

J. V. C. � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3875/980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504055402;
data de entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12253480

EMPRESA INDUSTRIAL DO VALE DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 44/
350223; identificação de pessoa colectiva n.º 500096767; data de
entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 12253022

MOBILIÁRIO RUI BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3352/951211; identificação de pessoa colectiva n.º 530547123;
data de entrega para depósito: 20000629.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e documen-
tos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 11509120

SANTARÉM
OURÉM

SCAF � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AQUINO & FILHO, L.DA

Sede: Pinheiro, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 453;
identificação de pessoa colectiva n.º 501295216.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12236403

JOLINEL � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Avenida 11 de Julho, Memória, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1287;
identificação de pessoa colectiva n.º 503434949.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12236411

MÉMORICAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida 11 de Julho, Memória, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1688;
identificação de pessoa colectiva n.º 504450972.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2000.

Conferida e está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vieira
de Oliveira Sousa. 12303720

TORRES NOVAS

FICAAT � FÁBRICA INDUSTRIAL DE CAIXILHOS
EM ALUMÍNIO ANODIZADO E TERMOLACADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1070; identificação de pessoa colectiva n.º 502542411.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, no dia 28 de Julho
de 2000, ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta da
assembleia geral, reunida em 31 de Março de 2000, bem como os
documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931764

FICAAT � FÁBRICA INDUSTRIAL DE CAIXILHOS
EM ALUMÍNIO ANODIZADO E TERMOLACADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1070; identificação de pessoa colectiva n.º 502542411.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, no dia 28 de Julho
de 2000, ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da acta da
assembleia geral reunida em 31 de Março de 1999, bem como os
documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano de
1998, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12931772

SETÚBAL
ALMADA

AVICASTRO � PRODUTOS AVÍCOLAS E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6285/
920124; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
961106.
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Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
9 000 000$, e alterado o pacto quanto ao artigo 3.º e aditamento do
artigo 7.º, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 9 000 000$ e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 2 700 000$ da sócia Maria
Rosa Correia da Silva e Castro; uma de 4 500 000$ do sócio Paulo
Jorge Correia Castro; e uma de 1 800 000$ de Sandra Cristina Cor-
reia Castro.

7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
máximo de 20 000 000$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11850442

PUNTO-BLU � IMPORT E EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 160/
20000302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20000302.

Certifico que foi registada a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma PUNTO-BLU � Import e Export, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Quintas, 68, 2.º-A, Alcaniça, freguesia da
Caparica, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
criar sucursais, agências, delegações, ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, e mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de importação, exporta-
ção, distribuição e venda de produtos alimentares e não alimentares e
prestação de serviços e representações.

3.º

O capital social é de 1 005 000$ integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 804 000$ pertencente à sócia Carla Filipa de Almeida Catraia; e
outra do valor nominal de 201 000$ pertencente ao sócio Vincenzo
Scorella.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente a desig-
nar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes, ambos os sócios.
3 � Para vincular validamente a sociedade, é suficiente a inter-

venção de um gerente.

5.º

Fica expressamente vedado aos gerentes utilizarem a firma so-
cial em actos ou documentos alheios aos negócios e interesses
sociais.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820268

NIID � NOVAS IDEIAS IMPRESSÃO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 161/
240300; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20000324.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade acima refe-
rida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de NIID � Novas Ideias
Impressão Digital, L.da, e tem a sua sede na Avenida 1.º de Maio, 40,
freguesia da Costa da Caparica, concelho de Almada, ficando desde já
autorizada a gerência a deslocar a sede da sociedade para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da actividade de impres-
são gráfica.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de 35 000 eu-
ros e dividido em três quotas, da seguinte forma: uma quota no valor
nominal de 18 900 euros pertencendo ao sócio Rui Filipe Alves Costa
de Jesus Pereira; uma quota no valor nominal de 14 350 euros
pertencendo ao sócio Miguel Alexandre Alves Costa de Jesus Pereira;
e uma quota no valor nominal de 1750 euros pertencendo ao sócio
César Alexandre Aires Ferreira.

ARTIGO 4.º

A divisão de quotas e a sua cessão a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, à qual está reservado o direito de amortizar a
quota alienanda. Se a sociedade não amortizar a quota alienanda,
pertencerá então, sucessivamente à sociedade, e aos sócios, o direito
de preferência.

1 � O sócio que desejar ceder a sua quota deverá comunicar por
escrito a sua pretensão à gerência, que convocará a assembleia geral,
no prazo de 90 dias a fim de nos termos deste artigo, ser tomada
decisão sobre o destino da quota alienanda.

2 � A amortização efectuar-se-á pelo valor que vier a ser fixado
por árbitros, sendo um nomeado pelo cedente e outro pelo cessioná-
rio, que em caso de falta de acordo, nomearão de entre eles um
terceiro, que desempatará.

3 � A quantia que assim se mostrar devida será paga ou deposita-
da, como ao caso couber, em duas prestações semestrais, iguais e
sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira 90 dias após a realiza-
ção da referida assembleia geral; isto se não for decidido ad hoc e por
unanimidade da assembleia geral outro procedimento.

ARTIGO 5.º

Falecendo qualquer sócio, os seus herdeiros exercerão em comum
os respectivos direitos, enquanto a quota se encontrar indivisa, sendo
para tal obrigados a designar um representante para todos os efeitos
sociais, no prazo de 30 dias a contar do óbito, o que deverá ser
comunicado por carta registada com aviso de recepção à sociedade.

§ único. A sociedade poderá todavia amortizar a quota no prazo de
90 dias seguintes ao óbito, nos termos definidos nos n.os 2 e 3 do
artigo anterior.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for objecto de
penhor, arresto, penhora, arrolamento, apreensão em processo ju-
dicial ou administrativo ou outra providência que venha a possibilitar
a sua venda judicial ou ainda se for dada em caução de obrigações
que os seus titulares assumam, sem que a prestação de tal garantia
seja autorizada pela sociedade por deliberação unânime da assem-
bleia geral.

1 � A amortização deverá ser decidida e celebrada no prazo máximo
de 90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento do
facto que a justifique.

2 � O preço da amortização será o valor da quota determinado no
último balanço aprovado. Ao preço de amortização deverão, segundo
os elementos constantes nos livros de escrituração, serem acrescidas
as importâncias correspondentes aos créditos ou suprimentos que o
sócio tenha a haver da sociedade e deduzidas as importâncias que o
sócio porventura lhe dever.

3 � O pagamento do preço da amortização, acrescido e/ou dedu-
zido das importâncias referidas no número anterior, será efectuado
na sede social, em cinco prestações anuais, sem juros, vencendo-se a
primeira no dia imediato ao da celebração da escritura; pode, por
unanimidade de todos os interessados, ser acordado outro plano de
pagamento.

4 � Considerar-se-á realizada a amortização quer pela outorga da
respectiva escritura, quer pelo pagamento ou consignação em depó-
sito da primeira prestação.
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ARTIGO 7.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, são exercidas pela gerência, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado pela assembleia geral.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio Rui Filipe Alves
Costa de Jesus Pereira, e o sócio Miguel Alexandre Alves Costa de
Jesus Pereira, podendo todavia serem designados gerentes, estranhos
à sociedade.

2 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura de dois gerentes.
3 � Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em letras,

livranças, fianças, abonações, letras de favor e outros actos alheios
ao objecto social.

4 � A sociedade e a gerência podem constituir mandatários e delegar
os poderes de gerência mediante procuração.

ARTIGO 8.º

Pode a sociedade por deliberação de três quartos da assembleia geral,
participar enquanto sócia de responsabilidade limitada, no capital social
de outras sociedades, ainda que com diferente objecto social ou
reguladas por leis especiais, bem como a fazer parte de consórcios,
agrupamentos complementares de empresas ou associações em
participação.

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão efectuar os suprimentos de que a sociedade
carecer, bem como prestações suplementares.

2 � As condições serão as fixadas na assembleia geral, não poden-
do no entanto as prestações suplementares exigíveis a cada sócio
excederem o montante de 35 000 euros.

ARTIGO 10.º

Por deliberação de três quartos da assembleia geral, pode a socie-
dade estabelecer filiais, delegações e outras formas de representação
social.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo de
reserva legal.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820276

MAR ALAMOS � CASH AND CARRY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 142/
20000411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20000411.

Certifico que entre Hasnain Sadicali; e Murtuza Issufo Ali, foi
constituída a sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Mar Alamos � Cash and Carry, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adriano Correia de
Oliveira, 11-E, freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de agên-
cias, sucursais, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto o comércio por grosso de produtos
do mar, alimentares, higiénicos e do lar, importação, exportação e
exploração de cash and carry.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
2 004 820$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 1 002 410$,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
b) A quota seja arrolada, arrestada, penhora ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem o consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio Murtuza Issufo Ali, desde já
designado como gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709350

BIU � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 156/230500; identificação de pessoa colectiva
n.º 503575712; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20000523.

Certifico que foi alterado o pacto social quanto ao artigo 1.º, pas-
sando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BIU � Construções, L.da, e tem a sua
sede na Avenida 1.º de Maio, 48, 3.º-G, freguesia da Costa da Capa-
rica, concelho de Almada, podendo criar sucursais em qualquer ponto
do País.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11822600

ELTINS � ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES,
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8290/
960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503677019; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 9 e 14/981202.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Cessação de funções do gerente Boaventura Bento Coelho,

por renúncia, em 25 de Novembro de 1998.
2 � Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º e aos

n.os 1 e 2 do artigo 8.º, passando a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
4 100 000$ pertencente ao sócio Vítor Fernando Talhas; uma de
2 050 000$ pertencente ao sócio Rui Jorge Pedroso Amoedo; uma
de 2 050 000$ pertencente ao sócio José António da Silva Bento; e
uma de 1 800 000$ pertencente ao sócio João Goinhas da Rosa.

8.º

1 � A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence aos sócios Vítor Fernando Talhas, e Rui
Jorge Pedroso Amoedo.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois
gerentes.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820217

ELTINS � ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES,
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8290/
960530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/960530.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade acima refe-
rida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma ELTINS � Electricidade, Telecomu-
nicações, Instrumentação e Automação, L.da

3.º

A sua sede é na Rua de José Gomes Ferreira, lote 154, Aroeira,
freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

§ 1.º A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, filiais,
agências ou sucursais, onde e quando entender.

4.º

A sociedade tem por objecto os projectos, montagens, conserva-
ção e manutenção de electricidade, quadros eléctricos, instalações de
alta, média e baixa tensão, postos de transformação, correntes fra-
cas, instrumentação, gás, telecomunicações, automação e serviços de
construção civil, naval, industrial e obras públicas.

5.º

O capital social é de 10 000 000$ e corresponde à soma de seis
quotas que são: uma de 2 250 000$ pertencente ao sócio Boaventura
Bento Coelho; uma de 2 250 000$ pertencente ao sócio Vítor Fer-
nando Talhas; uma de 1 500 000$ pertencente ao sócio João Goinhas
Rosa; uma de 1 500 000$ pertencente ao sócio Vítor João Pereira
Rosa; uma de 1 500 000$ pertencente ao sócio Eduardo Fernando
Gouveia Diogo; e uma de 1 000 000$ pertencente à sócia Anabela
Honorato Macedo Fernandes Batista.

Cada uma daquelas quotas está realizada somente em relação a 50%
de cada quota devendo a restante parte, ser realizada no prazo de
30 dias a contar de hoje, à excepção da sócia Anabela Honorato
Macedo Fernandes Batista, que é no prazo de um ano.

§ 1.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante de 30 000 000$.

§ 2.º Os sócios poderão fazer à Caixa Social os suprimentos de que
ela careça, nas condições que em acta forem deliberadas por
unanimidade.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual em primeiro lugar, e aos sócios sem segundo lugar, fica
conferido o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

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

providência cautelar;
c) Por morte ou interdição do sócio titular;
d) Quando em partilha por divórcio, a quota não for adjudicada ao

respectivo titular.

8.º

1 � A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence aos sócios Boaventura Bento Coelho, e
Vítor Fernando Talhas.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois
gerentes.

3 � Nenhum gerente, poderá obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou em quaisquer outros actos e documen-
tos estranhos aos negócios sociais.

9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas, por cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios, com 15 dias de antecedência, salvo nos casos
para que a lei exija outra forma de convocação.

Vai conferido e está conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 11820195

ELTINS � ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES,
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8290/
960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503677019; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/980519.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato quanto
ao corpo do artigo 3.º e o artigo 5.º, passando a terem a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

A sua sede é na Praceta de Jaime Amorim Ferreira, 7-A, freguesia
do Pragal, concelho de Almada.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$ e corresponde à soma de cinco quotas: uma de
2 550 000$ pertencente ao sócio Vítor Fernando Talhas; uma de
2 550 000$ pertencente ao sócio Boaventura Bento Coelho; uma de
1 800 000$ pertencente ao sócio João Goinhas da Rosa; uma de
1 600 000$ pertencente ao sócio Eduardo Fernando Gouveia Diogo;
e uma de 1 500 000$ pertencente ao sócio Vítor João Pereira Rosa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820209

ELTINS � ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES,
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8290/
960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503677019; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 19/990602.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820225

ELTINS � ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES,
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8290/
960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503677019; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 18/20000323.

Certifico que foi registado a cessação de funções do gerente Rui
Jorge Pedroso Amoedo, por renúncia, em 25 de Fevereiro de 2000.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820187
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LUSOFABRIL � ESTUDOS, PROJECTOS
E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5630/
900308; identificação de pessoa colectiva n.º 501785809; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 52/970326.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 3.º. o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 3 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas
iguais de 750 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, João
Manuel Gonçalves Rodrigues, Francisco Fernando da Conceição Ramos,
Hugo Lopes Simões Belchior, e Carlos Alberto Gomes de Almeida.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11850124

OURA CÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7854/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711;
data: 20000503.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e outros
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11866551

OURA CÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7854/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711;
data: 20000428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e outros
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02706997

OURA CÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7854/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711;
data: 20000428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e outros
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1996.

Vai conferida e está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02707004

OURA CÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7854/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711;
data: 20000428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e outros
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1995.

Vai conferida e está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02706989

OURA CÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7854/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711;
data: 20000428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e outros
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1994.

Vai conferida e está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02706970

OURA CÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7854/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 15/970120.

Certifico que foi registado a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por uma ou mais pessoas, a
designar em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820144

OURA CÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7854/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 502768711; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/
20000602.

Certifico que foi registado a cessação de funções do gerente José
Miguel Januário, por renúncia, em 3 de Maio de 2000.

Vai conferida e está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820136

G 5 � PROJECTOS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4160/
870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501771603; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/981230.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e outros
documentos relativos à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826894

JVR � MATERIAL FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6976/
930720; identificação de pessoa colectiva n.º 503044784; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20000118.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 1999.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820314
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FÁTIMA CALEIRO � ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7017/
930813; identificação de pessoa colectiva n.º 503052558; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 46/980730.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 07508700

EPTISA � ESTUDOS, PROJECTOS E TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8699/
970415; identificação de pessoa colectiva n.º 504000829; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/980428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820179

EPTISA � ESTUDOS, PROJECTOS E TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8699/
970415; identificação de pessoa colectiva n.º 504000829;
data: 990609.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708914

EPTISA � ESTUDOS, PROJECTOS E TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8699/
970415; identificação de pessoa colectiva n.º 504000829; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/970415.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � A sociedade adopta a denominação de EPTISA � Estudos,
Projectos e Técnica Industrial, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Jaime Amorim
Ferreira, 12, 3.º, esquerdo, Laranjeiro, Almada.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de projectos e obras de ins-
talações especiais, controlo de custos, fiscalização e planeamento.
Execução de redes de águas, saneamento, gás, electricidade, detec-
ção, extinção de incêndios, detecção de gases, introsão, controlo de
acessos, centrais de bombagem, ar comprimido, aquecimento, ar con-
dicionado, ventilação, vapor, vácuo, tratamento de águas de servi-
ço residuais e resíduos sólidos. Gestão técnica e controlo, telecomu-
nicações, energias alternativas, importação e exportação. Estudos e
técnica industrial.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 2 000 000$ e encontra-se realizado apenas
em 50%, ou seja 1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma
de 100 000$ pertencente ao sócio José Carlos Castro Alves; e outra
de 1 900 000$ pertencente ao sócio José Vicente, ambas realizadas
em 50%.

§ único. Os restantes 50% do capital social serão realizados no
prazo de cinco anos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; mas a favor de terceiros, depende do consentimento
da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo gerente nomeado,
José Francisco Vicente, bilhete de identidade n.º 4493576, de 7 de Julho
de 1993, de Lisboa, contribuinte fiscal n.º  113848412.

2 � A gerência é investida dos poderes necessários para o efeito
de assegurar a gestão da sociedade, podendo designadamente:

a) Abrir e movimentar contas bancárias, assinando e endossando
os respectivos cheques;

b) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
c) Negociar e executar contratos, incluindo contratos de locação,

seja qual for a sua natureza;
d) Efectuar pagamentos;
e) Contratar e despedir pessoal;
f) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis e

imóveis.
3 � A gerência poderá constituir procuradores ou mandatários

da sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, sendo suficiente a assinatura de um gerente, com poderes para
o efeito.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por comunicação
escrita enviada aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedên-
cia, salvo nos casos em que a lei exige outras formalidades, e sem
prejuízo das outras formas de deliberação dos sócios legalmente
previstas.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por qualquer pessoa, mediante carta por ela assi-
nada.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente José Francisco
Vicente.

ARTIGO 9.º

Exercício social

O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 10.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liquidatá-
rios os sócios, se de outra forma não for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 11.º

Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da socie-
dade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, os sócios ou o gerente, ficam desde
já autorizados a procederem ao levantamento da importância
depositada à ordem da sociedade em conta aberta na instituição
bancária Nova Rede.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820160
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ESPAÇO ESCRITO, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 077/
130300; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20000313.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espaço Escrito, Arquitectura, L.da,
e tem a sua sede no Parque Tecnológico da Mutela, Avenida da Aliança
do Povo do Movimento das Forças Armadas, apartado 347, sala 212,
freguesia e concelho de Almada.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e a
sociedade poderá criar locais de representação em qualquer zona do
País ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de arqui-
tectura e de engenharia.

2 � A sociedade, por deliberação da assembleia gera, poderá adquirir
participações sociais noutras empresas, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e correspondente a 1 002 410$ e dividido em duas
quotas iguais de 501 205$, cada uma e uma de cada um dos sócios,
José Carlos Andrade Rodrigues, e Sandra Cristina Reis Pedrosa
Ramires.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, reservando-se a esta em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes
em segundo lugar, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de ambos para
obrigar a sociedade.

6.º

Em caso de penhora, arresto ou outra forma de apreensão judicial
de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la, compulsivamente
sem o consentimento do respectivo titular, pelo valor que a mesma
tiver, segundo o último balanço legalmente aprovado, sem qualquer
correcção dos seus elementos activos ou passivos.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11866349

L. RAPOSO & ROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7793/
950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503426130; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 54/980729.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820306

L. RAPOSO & ROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7793/
950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503426130;
data: 990721.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 09642390

HIGICLEAN, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 146/
160600; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000616.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Higiclean, Serviços Gerais de
Limpeza, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Rua de Teófilo Braga, 11, 1.º, esquerdo,
freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

4.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de limpeza.

5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4900 euros pertencente ao sócio Ângelo Miguel da Costa Magalhães;
e outra de 100 euros pertencente à sócia Maria Ângela Alves da Costa
Magalhães.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, tendo os sócios não cedentes, o direito de preferência, nas
cessões.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução, e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, pertence a sócios, ou não sócios, nomeados em assembleia
geral.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Ângelo Miguel da Costa
Magalhães.

8.º

Os sócios poderão entregar à sociedade prestações suplementares
de capital até ao montante de 25 000 euros, na proporção das res-
pectivas quotas e nos termos e condições que vierem a ser deliberadas
em assembleia geral.

Vai conferida e está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709449

L. RAPOSO & ROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7793/
950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503426130; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 27/960509.
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Certifico que foi registado o aumento de capital de 400 000$ para
2 500 000$, e a alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 500 000$ está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2 250 000$
pertencente à sócia Esmeralda José Moedas Rola Raposo; e uma de
250 000$ pertencente ao sócio Luís Carlos Raposo Guiomar Parreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferido e está conforme o original.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 11820292

MONTIJO

IMPERLIS � MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
E ISOLAMENTO, L.DA

Sede: Pau Queimado, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1478/
910306.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível).
13930141

PALMELA

DIESELPAL � SOCIEDADE DE REPARAÇÃO DE BOMBAS
INJECTORAS E TURBO COMPRESSORES, L.DA

Sede: Rua de D. Sancho I, 189, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 457/
890919; identificação de pessoa colectiva n.º 502221933;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 08611335

CONTAS POR MEDIDA � SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 29, Urbanização Portais da
Arrábida, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1432/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504048171;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentso respeitantes à prestação de
contas bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908134

CONSTRUÇÕES JORGE FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Rua de António Santos Jorge, 3,
rés-do-chão, esquerdo, Pinhal Novo

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 264/
860325; identificação de pessoa colectiva n.º 501666206;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 08751056

ISILDA DA CONCEIÇÃO GEMELGO, L.DA

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, 25,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1296/
970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503825905;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908096

CENTRO CLÍNICO DESPORTIVO, L.DA

Sede: Quinta de São José, 54, Serra do Louro, Palmela

Capital social: 11 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 483/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502292296;
data: 20000628.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908061

CHARNEIRA & ROMÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de Zeca Afonso, lote 142,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1480/
980403; identificação de pessoa colectiva n.º 504127306;
data: 20000628.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
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ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908053

BIOFRUTAS � PRODUÇÃO E NORMALIZAÇÃO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Rua de Aljubarrota, 85, Aires, Palmela

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 366/
880620; identificação de pessoa colectiva n.º 501998110;
data: 20000628.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício
de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06474934

C. MARTINS & SANTOS � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE VIATURAS, L.DA

Sede: Rua do General Ramalho Eanes, Lagoínha,
Palmela

Capital social: 5490 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1578/
990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504773062;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908185

S. I. T. H. � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, S. A.

Sede: Estrada dos Quatro Castelos, Vila Amélia,
lote 129, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 1 370 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1278/
961118; identificação de pessoa colectiva n.º 502935820;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908177

DUARTE & VIDA, L.DA

Sede: Avenida do Visconde do Tojal,
Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 969 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 162/
811021; identificação de pessoa colectiva n.º 501136134;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908215

COIMBRALIMENTAR � ARMAZENISTA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, HIGIENE E LIMPEZA, S. A.

Sede: Estrada dos Quatro Castelos, Vila Amélia,
lote 129, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 1 250 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1540/
980917; identificação de pessoa colectiva n.º 501779736;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908207

GIL � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
69, 2.º, Palmela

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 278/
860718; identificação de pessoa colectiva n.º 501695311;
data: 20000627.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 13849271

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DR.A ISABEL ALMEIDA, L.DA

Sede: Aires, lotes 102 e 103, 2.º, frente, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1563/
981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504280910;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
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tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908150

ANABELA & SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Torre, São Gonçalo,
Cabanas, Quinta do Anjo

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1439/
980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504048120;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908193

GASPAR & SANTOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 10, Km 59,
Águas de Moura, Marateca, Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1364/
970728; identificação de pessoa colectiva n.º 503932078;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908231

GOUVEIA & BATALHA, L.DA

Sede: Quinta dos Pinheiros, lote 4, Aires, Palmela

Capital social: 2 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 482/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502292300;
data: 20000627.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908223

JACTO CAR � LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Vale do Alecrim, lote 6,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 4 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1331/
970422; identificação de pessoa colectiva n.º 503890537;
data: 20000703.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908657

CANTANTE DE MATOS ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 14, rés-do-chão,
Palmela

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 699/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502741929;
data: 20000707.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908967

CARLOS ALBERTO LOPES SOUSA RAMOS, L.DA

Sede: Lagameças, freguesia de Poceirão,
concelho de Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 518/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502361409;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício
de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908878

CONTRACTOR � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 14, rés-do-chão,
sala 5, Palmela

Capital social: 15 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 734/
920721; identificação de pessoa colectiva n.º 502808799;
data: 20000707.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908959
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CIVIQUAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de João António Moínho,
Quinta do Caxamurral, Cabanas, Palmela

Capital social: 1 300 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1625/
990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504346890;
data: 20000707.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908940

VALDÉTRANSLAR, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Escola, sem número de polícia,
CCI 2909, Valdera, Pinhal Novo

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1735/
991112; data: 20000705.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12911143

A. S. L.-TOMÉ � SOCIEDADE VINÍCOLA, L.DA

Sede: Alto da Cascalheira, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 760/
920928; identificação de pessoa colectiva n.º 502845708;
data: 20000407.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 13848232

CONVAB � CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Quinta do Moínho Velho,
Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1398/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 501079556;
data: 20000704.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-

grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908690

SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA DOS JUNTOS, L.DA

Sede: Valdera, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 30 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 328/
870828; identificação de pessoa colectiva n.º 501869913;
data: 20000703.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908665

EDIQUIPA � CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua de Maria Lamas, 5, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 523/
900611; identificação de pessoa colectiva n.º 502366842;
data: 20000703.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908649

MAR AZUL � CAFÉ, RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 12, Pinhal Novo

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 555/
901002; identificação de pessoa colectiva n.º 501855165;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908118

CARPINHO � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Sede: Vales, Pinhal Novo

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 342/
871222; identificação de pessoa colectiva n.º 501914714;
data: 20000629.
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Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 08740135

AMORIM & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
69, rés-do-chão, Palmela

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1876/
20000713; número e data da apresentação: 1/20000713.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial por quotas, entre Paulo Costa Pereira, casado com Paula Cristina
Rola dos Santos, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 69, rés-do-chão, Palmela; e Jorge
Amorim da Costa Pires da Silva, casado com Cristina Alexandra
Morais Almeida Santos Pires da Silva, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Feliciano Castilho, 111-D, 2.º, esquerdo, Coim-
bra, que passará a reger-se nos termos constantes dos arti-
gos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Amorim & Pereira, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 69, rés-do-chão,
freguesia e concelho de Palmela.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir
a sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou
encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, es-
critórios ou outras formas de representação, no País ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de alimentos
e acessórios para animais; importação e representação dos mes-
mos.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros cada uma, pertencente uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer a ambos os sócios, que
desde já ficam designados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas
conjuntas de dois gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial, entre os sócios é livremente permitida;
porém, a estranhos fica dependente do prévio consentimento dos
sócios não cedentes, que terão sempre o direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer outras pes-
soas jurídicas, singulares ou colectivas, ou agrupamentos comple-
mentares de empresas, para formar novas sociedades, consórcios
e associações em participação, bem como adquirir e alienar parti-
cipações em sociedades de responsabilidade limitada, ou ilimitada,
mesmo que reguladas por leis especiais ou com objecto igual ou
diferente do seu.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908240

JOSÉ CARVALHO DOMÉCIO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 57, rés-do-chão,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 1 010 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 80/
780510; identificação de pessoa colectiva n.º 500735280; inscri-
ção n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 8 e
9/20000630.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritura onde
consta a autorização de manutenção do nome ��José Carvalho
Domécio, em 9 de Junho de 2000, e a alteração parcial do contrato
da sociedade identificada em epígrafe, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 1 010 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
com o valor nominal de 505 000$, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Diogo Xavier Demécio, e Maria José Antunes Demécio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908282

ALUFERPAL � FABRICANTE DE CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Sede: Estrada da Estação, lote 37,
Cabeço Velhinho, Palmela

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 422/
890502; identificação de pessoa colectiva n.º 502152621; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 3 e 4/20000630.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritura, onde
consta o aumento de capital da sociedade identificada em epígrafe, e
subsequente alteração ao pacto, no que diz respeito aos artigos 3.º e
4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 1 200 000$ integralmente realizado em di-
nheiro e representado por duas quotas iguais, de 600 000$, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Carlos António Mendes Bispo, e
António José da Silva Couceiro.

4.º

A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, pertence activa e
passivamente, a ambos os sócios, Carlos António Mendes Bispo, e
António José da Silva Couceiro, que desde já ficam nomeados geren-
tes, dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias conjuntamente as assinaturas dos dois ge-
rentes.

Mais certifico que pela mesma escritura foi feita a cessação de fun-
ções de gerência, por parte dos ex-sócios Brissos Silva Machado Rafael,
e Lisete da Conceição Garcia Machado Rafael, por renúncia, em 23 de
Junho de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908258
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SALVADOR P. CADIMAS & FILHOS, L.DA

Sede: Arraiados, Pinhal Novo

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 494/
900203; identificação de pessoa colectiva n.º 502304278;
data: 20000630.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06783759

MACHUQUEIRO, DURÃO & FILHOS, L.DA

Sede: Loja Nova, Marateca, Palmela

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 261/
860124; identificação de pessoa colectiva n.º 501651829;
data: 20000630.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06471285

DURÃO & CORDAS, L.DA

Sede: Avenida de Palmela, 16, rés-do-chão,
Poceirão, Marateca

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 297/
870112; data: 20000630.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06783783

ARTE DABLIU � PRODUTOS CULTURAIS, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 22,
Portais da Arrábida, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 1 010 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1753/
991214; data: 20000630.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908525

CARLOS PELARIGO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 39,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1874/
20000629; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escritura,
onde consta a constituição de uma sociedade comercial por quotas, entre
Carlos Pelarigo da Costa, casado com Maria de Fátima Barreira da Costa,
na comunhão de adquiridos; Miguel Barreira da Costa; e David Barreira
da Costa, solteiros, maiores, todos residentes na Rua de Pedro Álvares
Cabral, 39, Pinhal Novo, Palmela, que passará a reger-se nos termos
constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Pelarigo & Filhos, L.da

2 � A sua sede é na Rua de Pedro Álvares Cabral, 39, freguesia do
Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
concelho de Palmela ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas,
demolições e terraplanagens.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: uma de 3753 euros perten-
cente ao sócio Carlos Pelarigo da Costa; e duas de 623,50 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Miguel Barreira da Costa, e
David Barreira da Costa.

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, e a sua represen-
tação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do
sócio Carlos Pelarigo da Costa, desde já nomeado gerente, dispensado
de prestar caução, que terá ou não remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura do referido gerente.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente fianças, abona-
ções, letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do prévio con-
sentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de prefe-
rência.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, através de cartas
registadas ou protocoladas.

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social, depositado na conta bancária da sociedade, a fim de
satisfazer as despesas de constituição e registo da sociedade, bem como
a aquisição de bens e de equipamentos necessários para o início da sua
actividade.

Conferido e está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908070

CENTRO NÁUTICO � REPRESENTAÇÕES NÁUTICAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 252,
freguesia e concelho de Palmela

Capital social: 80 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 664/
911202; identificação de pessoa colectiva n.º 502659432; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 4, 6 e 8/20000703.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritu-
ra onde consta a cessação de funções de gerência por parte do
ex-sócio Pedro Cabral Posser Villar, por renúncia, em 8 de Junho
de 2000.

Mais certifico que pela mesma escritura, foi feita a alteração par-
cial do contrato no que diz respeito aos artigos 4.º e 8.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
80 000 000$, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 72 000 000$ pertencente ao sócio José Pedro Sanchez de Abreu
Castelo Branco; e outra do valor de 8 000 000$ pertencente à sócia
NAUTISER � Produtos Náuticos, S. A.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é representada, em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, pela gerência.

2 � A gerência dispensada de caução, é exercida pelo sócio José
Pedro Sanchez de Abreu Castelo Branco, que fica desde já nomeado
gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido e está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12910295

PORTAIS DA QUINTA DO ANJO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Urbanização dos Portais da Arrábida, lote 226,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1878/
20000704; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000704.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritu-
ra onde consta a constituição de uma sociedade comercial por quo-
tas, entre Elias Morais Bernardino, solteiro, maior, residente na Rua
de São Gonçalo, lote 5, Brejos de Azeitão, Setúbal; Agostinho Sal-
vado Morgado, casado com Maria da Glória Pimentel Morgado, na
comunhão de adquiridos, residente na Rua do Dr. Joaquim Namora,
6, 6.º, direito, Casal de São Brás, Amadora; Maria de Lurdes Calado
Varela Lopes Gil, casada com Vítor Manuel Lopes Gil, na comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua dos Escritores, 5, 11.º-A,
Portela, Loures; Luís da Encarnação Reis, casado com Maria de
Fátima Calado Varela Reis, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua de Pedro Álvares Cabral, 6, 7.º, esquerdo, Portela, Loures; José
Firmino Araújo Castelo, casado com Olga Maria Teixeira Moreira
Araújo Castelo, na comunhão de adquiridos, residente na Praceta do
Dr. Fernando Namora, 4, 3.º, frente, Casal de São Brás, Amadora;
e Pedro Alberto de Araújo Castelo, casado com Paula Cristina Tei-
xeira Moreira de Araújo Castelo, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Avenida do Dr. Fernando Piteira Santos, 2, 1.º, esquerdo,
Moínhos da Funcheira, Amadora, que passará a reger-se nos termos
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Portais da Quinta do Anjo � Activi-
dades Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Urbanização dos Portais
da Arrábida, lote 226, freguesia da Quinta do Anjo, concelho de
Palmela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal
de 1750 euros pertencente ao sócio Elias Morais Bernardino; duas do
valor nominal de 1000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Agostinho Salvado Morgado, e Maria de Lurdes Calado Varela
Lopes Gil; duas do valor nominal de 500 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Luís da Encarnação Reis, e José Firmino Araújo
Castelo; e uma de 250 euros pertencente ao sócio Pedro Alberto de
Araújo Castelo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, quer activa, quer passivamente, ficam a cargo dos sócios José
Firmino Araújo Castelo, Pedro Alberto de Araújo Castelo, e Agosti-
nho Salvado Morgado, desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias e suficientes as assinaturas de dois gerentes,
sendo obrigatoriamente uma delas, a do gerente Agostinho Salvado
Morgado.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os seus herdeiros, devendo estes designar um dentre eles que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota estiver indivisa em
estado da comunhão hereditária.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade, depois de retiradas as quantias necessárias para o fundo de reserva
legal.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908304

SOCIEDADE DE CARPINTARIA DUARTES SILVA, L.DA

Sede: Rua dos Alegrias, Arraiados, CCI 3307,
Quinta dos Duartes, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1877/
20000703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000703.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenti-
cada da escritura onde consta a constituição de uma sociedade co-
mercial por quotas, entre Luís da Conceição Duarte, casado com
Fernanda Maria dos Santos Pereira Duarte, na comunhão de ad-
quiridos, residente em Arraiados, CCI 3307, Quinta dos Duartes,
Pinhal Novo, Palmela; Horácio Duarte, casado com Maria
Bernardina Rodrigues da Cal, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Militão Ribeiro, 44, Feijó, Almada; Vítor Nuno Rodrigues
Duarte, solteiro, maior, residente na Rua de Militão Ribeiro, 44,
Feijó, Almada; e João Tiago Duarte Silva, casado com Maria do
Ceú Gonçalves, na comunhão de adquiridos, residente na Rua 1.º
de Maio, 21, 1.º, direito, Fogueteiro, Seixal, que passará a reger-se
nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.
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2.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Carpintaria Duartes
Silva, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Rua dos Alegrias, Arraiados, CCI 3307,
Quinta dos Duartes, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 � Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fi-
liais, sucursais e agências, em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste em carpintaria de tosco.
§ único. A sociedade poderá participar no capital social de socieda-

des com objecto social diferente do seu ou integrar agrupamentos de
empresas.

5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 2 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas
iguais de 400 000$ pertencendo uma a cada um dos sócios, Luís da
Conceição Duarte, e Horácio Duarte; e duas iguais de 600 000$ cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Vítor Nuno Rodrigues
Duarte, e João Tiago Duarte.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, é livremente per-
mitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes, o direito de preferência nas cessões.

7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a quem for nomeado em assembleia geral.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Luís da Concei-
ção Duarte, Horácio Duarte, Vítor Nuno Rodrigues Duarte, e João
Tiago Duarte da Silva.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Conferido e está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908673

JOSBEL � INDÚSTRIA HOTELEIRA
E FABRICO DE SALGADOS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 109, Pinhal
Novo

Capital social: 25 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1249/
960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503727504; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20000608.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi aumentado o capital social de 400 000$
para 25 000 000$, e alterado parcialmente o contrato da sociedade,
tendo em consequência os artigos 4.º, 6.º e 7.º do respectivo contrato,
ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 25 000 000$
e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
6 250 000$ pertencente à sócia Isabel Maria Godinho Aleixo Costa; uma
do valor nominal de 6 250 000$ pertencente ao sócio José da Concei-
ção Costa; uma do valor nominal de 6 250 000$ pertencente à sócia
Cristina Isabel Aleixo da Costa; e uma do valor nominal de 6 250 000$
pertencente ao sócio Daniel José Aleixo da Costa.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, remuneradas ou não, conforme for

deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

7.º

Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao montante de
20 000 000$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de Sousa Abundância Borges.
12996998

JOLISOBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Brejos do Assa, CCI 6124, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1208/
960419; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 1/20000609.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para
Brejos do Assa, CCI 6124, Palmela.

Mais certifico que foi depositada a fotocópia da acta.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de Sousa
Abundância Borges. 12910724

ALFUBÉRICA, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Pegos, Lagameças, Poceirão, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1861/
20000614; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000614.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epígrafe
entre, Paulo Manuel Antunes Beira, casado com Paula Cristina Tomé
da Silva Antunes Beira, na comunhão de adquiridos; José Manuel Fuster
Broch, casado com Matilde Almela Llop, no regime de ganaciales;
Carlos Monteiro dos Santos, casado com Felisbela da Conceição
Martins, na comunhão de adquiridos; e Alberto Gonçalves dos Santos,
casado com Olga da Conceição Martins, na comunhão de adquiridos,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfubérica, Comércio de Materi-
ais de Construção, L.da, com sede na Rua de Pegos, Lagameças, fre-
guesia de Poceirão, concelho de Palmela.

2 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros cada
uma, e uma de cada um dos sócios, Paulo Manuel Antunes Beira, José
Manuel Fuster Broch, Carlos Monteiro dos Santos, e Alberto
Gonçalves dos Santos.
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ARTIGO 4.º

As cessões de quotas no todo ou em parte, dependem do consenti-
mento da sociedade, a qual terá o direito de preferência em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que lhe
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Em caso de falência, dissolução ou morte de sócio;
c) Quando sem o consentimento da sociedade, a quota for dada em

garantia ou for objecto de arresto, arrolamento, penhora ou qualquer
acção ou procedimento de natureza judicial, fiscal ou administrativa ou
por qualquer forma deixar de estar livre na titularidade dos sócios;

d) No caso previsto no n.º 2 do artigo 7.º;
e) Nos demais casos previstos na lei.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do res-
pectivo valor.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a todos os sócios, que ficam
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de dois gerentes.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação tomada
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, os sócios podem ser
chamados a fazerem suprimentos à sociedade, no montante corres-
pondente ao quíntuplo do capital social.

2 � Os suprimentos terão carácter pecuniário e a obrigação da
prestação será proporcional à sua quota.

3 � Por deliberação da assembleia geral, os suprimentos serão
efectuados gratuita ou onerosamente, sendo que neste caso, a socie-
dade se obriga a pagar juros à taxa legal, bem como de reembolsar os
sócios de cada prestação no prazo máximo de catorze meses.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte de um dos sócios, a respectiva quota não se
transmitirá aos sucessores do falecido, devendo a sociedade
amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio, nos 90 dias
subsequentes ao conhecimento da morte do sócio por algum gerente.

ARTIGO 9.º

É permitida a distribuição antecipada de lucros, deliberada em
assembleia geral e aprovada pelos sócios por unanimidade.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 12910708

SIDERFER � PRODUTOS SIDERÚRGICOS, L.DA

Sede: Vila Amélia, lote 1002, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 150 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 792/
921229.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908142

METALRUBRO � SERRALHARIA CIVIL,
CANALIZAÇÕES E ESTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Almirante Reis, 26, Palmela

Capital social: 420 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 451/
890823; identificação de pessoa colectiva n.º 502209526;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908908

PADARIA SÃO JOÃO, L.DA

Sede: Olhos de Água, freguesia de Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1421/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504020021;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908835

TAVERNA REAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Venâncio da Costa Lima, 143,
Quinta do Anjo

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1028/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503337854;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercia, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908851

JARDIM DOS FAVAIS � CENTRO DE JARDINAGEM
DA QUINTA DO ANJO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Venâncio da Costa Lima, 174,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1572/
980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504127047;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908843
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MARREIROS & FILHOS � ARQUITECTURA,
GESTÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Herdade do Monte Novo, 20,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1707/
990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504457837;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909041

O GAVETO � EXPLORAÇÃO DE MINI-MERCADOS, L.DA

Sede: Rua de São Francisco Xavier, 9,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1096/
950605; identificação de pessoa colectiva n.º 503433497;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909033

CENTRO DE JARDINAGEM � SOGRENE, L.DA

Sede: Quinta Real, 17, freguesia de Palmela

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 713/
920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502778687;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908886

GARCIA & POEIRA � PERFUMES E COSMÉTICOS, L.DA

Sede: Rua de João Posser de Andrade Vilar, lote 2,
rés-do-chão, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1514/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504199544;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-

tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908363

CENTRO DE LÍNGUAS ANGLO-FRANCÊS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 1, 2.º, esquerdo/G, Pinhal
Novo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 695/
920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502739275;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908371

REGEDOR MODA � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Sede: Praça da Independência, 12-B, Pinhal Novo

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1026/
941220; identificação de pessoa colectiva n.º 503334359;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908312

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA SALGUEIRINHA, L.DA

Sede: Vale da Vila, freguesia de Pinhal Novo,
concelho de Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 492/
900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502303409;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908320

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES JOÃO & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua da Quinta Nova, lote 2, Vale do Alecrim, Pinhal Novo,
Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 728/
920607; identificação de pessoa colectiva n.º 502798505;
data: 20000711.
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Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908347

DELFIM PARREIRA & GARCIA, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 135,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1167/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503567094;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909076

M. SANTOS & SERPA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de João Augusto Baltazar Parreira, 5,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 955/
940329; identificação de pessoa colectiva n.º 503172855;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908355

FERNANDO MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 21,
Pinhal Novo

Capital social: 2 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 61/
761109; identificação de pessoa colectiva n.º 500602654;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de
1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908339

PÉROLA DO PINHAL � OURIVESARIA, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 38-A, Pinhal Novo

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 930/
940207; identificação de pessoa colectiva n.º 502085568;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909068

PRONTO A VESTIR BOLA DE NEVE GARCIA & GARCIA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 19, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 441/
890719; identificação de pessoa colectiva n.º 502201339;
data: 20000711.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909050

AUTOEUROPA � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Quinta da Marquesa, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 200 000 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 656/
911028; identificação de pessoa colectiva n.º 502616695;
data: 20000710.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909025

REIS & ACTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Ferra Cinta, Vivenda Flores, 7102,
freguesia e concelho de Palmela

Capital social: 25 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1601/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504310879;
data: 20000704.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06733263
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COOPERATIVA AGRÍCOLA UNIÃO NOVENSE, C. R. L.

Sede: Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 50 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 9/
840810; identificação de pessoa colectiva n.º 500700613; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia da acta onde consta
em 17 de Dezembro de 1999, a nomeação da direcção e do conselho
fiscal para o triénio de 2000-2002:

Direcção: presidente � Hernâni Fernandes Raposeiro; vice-pre-
sidente � Orlando Miranda Pratas; tesoureiro � Domingos Manuel
Caçoete Romão; secretário � Odete Veneranda Tiago Brás da Silva;
suplentes � Mário Miranda Roldão; Joaquim Manuel Pina Piedade; e
Manuel dos Santos Costa.

Conselho fiscal: presidente � Vítor Manuel Gomes Custódio;
primeiro-secretário � Fernandes Lopes; segundo-secretário � Luís
Ribeiro Pratas; suplentes � José Delgadinho Jorge; Américo Costinha
Moço; e Carlos Henrique Fernandes Jones.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12911852

D. H. D. � DEMOLIÇÕES HIDRO-DIAMANTADAS, L.DA

Sede: Avenida do Padre Nabeto, lote 2-A,
cave, esquerda, Aires, Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1559/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504280945;
data: 20000704.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 13848313

NORIAG � GESTÃO E CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, 44,
rés-do-chão, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1277/
961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503391506;
data: 20000704.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908703

CONSTRUÇÕES CALDEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Visconde do Tojal, 267,
Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1821/
20000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504918397; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20000710.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritura onde consta
a alteração ao pacto da sociedade identificada em epígrafe, no que diz
respeito ao artigo 2.º do pacto, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e a venda de bens imóveis,
revenda dos adquiridos para o efeito e construção civil.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908266

OLIVEIRA & MORILHAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua 25 de Abril, 27, Cajados, Palmela

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1878/
20000703; identificação de pessoa colectiva n.º 502434112; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 11-13/20000703.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritura onde consta
a alteração parcial do contrato da sociedade identificada em epígrafe, com
aumento de capital, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 810$ e representado por duas quotas: uma do valor nominal de
600 083$ pertencente ao sócio Vítor Manuel Oliveira Fernandes
Morilhas; e outra do valor nominal de 302 727$ pertencente ao só-
cio Ricardo Manuel Severino Ferreira.

ARTIGO 4.º

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Mais certifico que pela mesma escritura, foi nomeado gerente,
Ricardo Manuel Severino Ferreira, em 14 de Junho de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908681

CÁTIA MARINA � EQUIPAMENTOS
PARA HOTELARIA E PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
53/55, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1879/
20000707; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000707.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura, onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas, entre Cátia Marina Pardelinha Mourato, solteira, maior,
residente na Rua de João Vaz Corte Real, 7, 2.º, esquerdo, Quinta do
Anjo; e José Carlos Mariz Dias Ferreira, casado com Maria Leonor
Pinto Mourato, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Soeiro
Pereira Gomes, lote 170, Marisol, Charneca da Caparica, que passará
a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Cátia Marina � Equipamentos
para Hotelaria e para o Lar, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, 53/55, freguesia e concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, indústria e represen-
tações de móveis e de equipamentos para a hotelaria, lar e indústria
em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a assinatura 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 amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

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, tomado por maioria em assembleia geral.
§ 1.º 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 a tercei-
ros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

§ 3.º Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do
falecimento, os herdeiros deverão designar de entre eles, um
representante comum.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social,
depositado a fim de custear as despesas de constituição e de
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social.

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 do registo definitivo do

contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das
Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e quaisquer
outros aplicáveis do citado Diploma Legal.

Conferido e está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909017

INFORSATE � CONSULTADORIA E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Centro Comercial Santiago, loja 10, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 588/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502495219; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/20000508.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia de escritura, onde
consta a alteração parcial do contrato da sociedade identificada em
epígrafe, com aumento de capital, e redenominação em euros, tendo
sido alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, e § único do artigo 5.º, do con-
trato social, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INFORSATE � Consultadoria e
Informática, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Santiago,
loja 10, freguesia e concelho de Palmela, podendo a transferência de
tal sede para outro local do mesmo concelho, e o estabelecimento de
filiais ou de sucursais, serem determinadas por simples deliberação da
gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de material informático e de
telecomunicações, manutenção e reparação de máquinas de escritó-
rio, de contabilidade e de material informático. Formação profissio-
nal, consultadoria em equipamento informático, consultadoria e
programação informáticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nomi-
nal de 2500 euros pertencente ao sócio Carlo Josué Escalda Ferreira;
e uma do valor nominal de 2250,60 euros, e outra do valor nominal
de 249,40 euros, pertencentes ao sócio Luís Manuel Ferreira da Silva.

ARTIGO 5.º

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, bastando porém, a
assinatura de um só, para os assuntos de mero expediente.

Conferido e está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908398

METALÚRGICA � PINHALNOVENSE, L.DA

Sede: Estrada da Lagoa da Palha,
Retiro da Salgueirinha, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 497/
900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502322756;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908894
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CAMOLAS SPORT � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. José Celestino Ataz Godinho
de Matos, 28, Palmela

Capital social: 1 100 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1672/
990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504382128;
data: 20000706.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908860

SOCIEDADE PANIFICADORA COELHO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de José Ricardo Xavier, Pardieiros,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 420 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 589/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502495200;
data: 20000707.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12909009

TRANSCARNES � COMÉRCIO POR GROSSO DE CARNES
FRESCAS, FUMADAS, TRANSFORMADAS E CONGELADAS, L.DA

Sede: Lagameças, Palmela

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 460/
890927; identificação de pessoa colectiva n.º 502224800;
data: 20000707.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908924

TURISCOMEX � TURISMO E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua do Parque, 13, Palmela

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 453/
890906; identificação de pessoa colectiva n.º 503215925;
data: 20000707.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-

tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908932

C. A. MODESTO, L.DA

Sede: Estrada das Vindimas, Quinta das Águias,
Venda do Alcaide, Palmela

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 791/
921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502896019;
data: 20000629.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 12908100

SANTIAGO DO CACÉM

HEXÁGONO � DIVERSÕES, L.DA

Sede: Bairro 350 Fogos, bloco 4, 2.º, esquerdo,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 584/920720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502804467.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 14 de
Junho de 2000, com a entrada n.º 5.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
05306779

COFISI � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Sede: Zil, Expansão 3, lote 36, Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 969/990902; identificação de pessoa colectiva
n.º 504491482.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 10 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151826

CLISER � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DOS SERROTES, L.DA

Sede: Bairro dos Serrotes, 12, rés-do-chão, esquerdo, Santo
André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 797/960716; identificação de pessoa colectiva
n.º 503716529.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 10 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 2.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151834

PIZZARIA VERA ITÁLIA, L.DA

Sede: Avenida de Santiago, sem número de polícia,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 904/980320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504112589.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 10 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 3.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151842

A. M. LEBRE � SERVIÇOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Zil, Expansão 3, lote 10,
Vila Nova de Santo André

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 876/970902; identificação de pessoa colectiva
n.º 503944246.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 10 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 4.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151850

EQUISANTIAGO � ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Bairro 246 Fogos, bloco 11-A, loja 8, Vila Nova
de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 970/990903; identificação de pessoa colectiva
n.º 504634410.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 10 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 5.

Conferido e está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151869

A. M. M. RAPOSO, PRODUTOS AGRÍCOLAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 6, Alvalade,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 939/990128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504361228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de

1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 11 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido e está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151877

GONÇALVES, ALFREDO & MATOS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 53,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 285/820707; identificação de pessoa colectiva
n.º 501295526.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 6 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 3.

Conferido e está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151818

SOCIEDADE INDUSTRIAL ALENTEJO E SADO, S. A.

Sede: Ermidas, Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 56/720921; identificação de pessoa colectiva
n.º 500258945.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 6 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 2.

Conferido e está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151800

CAVACO & SILVA, AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Bairro Pôr-do-Sol, lote 61, Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 953/990413; identificação de pessoa colectiva
n.º 504370200.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 6 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido e está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151796

FREITAS & SERRÃO � CONTABILIDADE
E PROJECTOS DE INVESTIMENTO, L.DA

Sede: Bairro Azul, B-7, rés-do-chão, esquerdo, Vila Nova de
Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 1025/20000706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504937243 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/20000706.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe,
constituído entre Maria Amélia Guerreiro Marques Freitas, casada
com José Alberto Silva Freitas, no regime da comunhão de adquiri-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 201 � 31 de Agosto de 200018 610

dos; e Maria José Gamito Mateus Delgado Serrão, casada com Víctor
Manuel Pinela Serrão, no regime da comunhão geral, por escritura de
5 de Abril de 2000, exarada a fl. 62 do livro de notas n.º 54, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, que se rege pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freitas & Serrão � Contabilidade
e Projectos de Investimento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Azul, B-7, rés-do-chão,
esquerdo, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André,
concelho de Santiago do Cacém.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser
criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a contabilidade, consultadoria e pro-
jectos de investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 1 100 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 550 000$, pertencente uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinaturas
das gerentes.

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 de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta for
sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa falida,
ou quando fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento
da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferi e está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151567

VASCO & COELHO, L.DA

Sede: Bairro do Liceu, 31, rés-do-chão, direito, Vila Nova de
Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 689/940310; identificação de pessoa colectiva
n.º 503171301.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 5 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido e está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151788

ASLA � AGRUPAMENTO DE SUINICULTORES
DO LITORAL ALENTEJANO, S. A.

Sede: Pinhal do Concelho, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 770/960122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503604895.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 4 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 3.

Conferido e está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151770

MOLDURANDRÉ � FÁBRICA DE MOLDURAS
E ARTES DECORATIVAS, L.DA

Sede: Bairro Pôr-do-Sol, lote 12-D, 4.º, módulo,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 840/970116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503810525.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 4 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 2.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151753

TRANSPORTES ANTÓNIO CORDEIRO, L.DA

Sede: Bairro 298 Fogos, bloco 9.3, frente, 4, 2.º, direito-A, Vila
Nova de Santo André, Santo André,

Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 624/930105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502908181.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 3 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido e está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151745

DIÉDRICO � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Zona de Expansão, 3, lote 5,  9,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 784/960509; identificação de pessoa colectiva
n.º 503686786; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20000705.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 400 000$ para 5 000 000$, sendo o aumento de 4 600 000$
realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios,
2 300 000$ cada um, e alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, quanto ao seu artigo 4.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo é de 5 000 000$, sendo representado por
duas quotas iguais de 2 500 000$ cada, pertencendo uma a cada
sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido e está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151427
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FJMM � ENGENHARIA, PROJECTOS, MONTAGEM
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Torres da CNP, Edifício C-3, 3-D,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 1024/20000703; identificação de pessoa colectiva
n.º 504854607 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/200000703.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade unipessoal em
epígrafe, constituído por Francisco José Marques Marchã, solteiro,
maior, por escritura de 2 de Fevereiro de 2000, exarada a fl. 53, do
livro de notas n.º 44, do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Setúbal, que se rege pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FJMM � Engenharia, Projectos,
Montagem e Manutenção Industrial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede nas Torres da CNP, Edifício C-3,
3-D, freguesia de Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do
Cacém.

3 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a engenharia, projectos, montagem e
manutenção industrial. Sistemas, automação e controlo industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Conferido e está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151400

SIGRAMAR � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Sede: ZIL de Santo André, lotes 65 e 66, Vila Nova
de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 649/930330; identificação de pessoa colectiva
n.º 502966548.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 24 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido e está conforme.

1 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151923

SANTILUSO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Cruz, 25, 1.º, esquerdo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 720/941216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503342157.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 20 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 2.

Conferido e está conforme.

1 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151915

RICARDO SILVESTRE & IRMÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional, Ermidas-Gare,
Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 139/710615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500232571.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 20 de
Julho de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido e está conforme.

1 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
13929542

MECANÁLISE � MANUTENÇÃO, SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Ramos da Costa, bloco 1-B,
1.º, esquerdo, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 1026/20000719; identificação de pessoa colectiva
n.º 504601806 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20000719.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe,
constituído entre Aníbal Manuel Simões Ferreira Cavalinhos, casado
com Fernanda Maria Rodrigues Sobral Gamito Cavalinhos, no regime
da comunhão de adquiridos; António Paulino Gonçalves, casado com
Maria José Pereira, no regime da comunhão de adquiridos; e Domingos
António Cesteiro Sousa, solteiro, maior, por escritura de 23 de Junho
de 2000, exarada a fl. 78, do livro de notas n.º 98-F, do Cartório
Notarial de Santiago do Cacém, que se rege pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MECANÁLISE � Manutenção,
Serviços e Equipamentos Industriais, L.da, com sede na Rua de Ramos
da Costa, bloco 1-B, 1.º, esquerdo, em Santiago do Cacém.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste em serviços, conservação, reparação,
montagens, construções metálicas, manutenção de instalações in-
dustriais, importações, exportações e comércio de grande varieda-
de de mercadorias, nomeadamente o comércio de equipamentos
industriais.

3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
1 500 000$ e representado por três quotas iguais de 500 000$ cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios.
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4.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sempre
que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, insolvente, interdito ou

inabilitado, por sentença judicial transitada em julgado, ou sendo pessoa
colectiva, ter sido dissolvido;

c) Infracção às normas, legais ou estatutárias, que regem a cessão
de quotas.

5.º

Salvo acordo em contrário, o preço da amortização da quota ad-
quirida nos casos previstos no artigo 4.º será o que, pelo último balanço
aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da parte
proporcional das reservas.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de três gerentes.
2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os actuais sócios.
3 � A sociedade obriga-se com as assinaturas em conjunto de dois

gerentes; basta porém, a assinatura de qualquer deles, para os actos de
mero expediente.

7.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, podem ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante máximo global
equivalente a dez vezes o valor do capital social, nas condições a
definir em assembleia geral, convocada para o efeito.

8.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, seus descendentes
e respectivos cônjuges, dependendo do consentimento da sociedade,
a cessão a estranhos.

2 � No caso da cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar,
e os sócios em segundo lugar, terão o direito de preferência.

9.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com o mesmo
objecto ou com objecto diferente e integrar consórcios e agrupamentos
complementares de empresas.

10.º

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais por
outro sócio ou pessoa estranha à sociedade, ainda que não seja côn-
juge, ascendente ou descendente, mediante simples carta dirigida ao
presidente da mesa.

Conferi e está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151893

URBILOBO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 573/920522; identificação de pessoa colectiva
n.º 501125167; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 8/
20000713.

Certifico que foi aumentado o capital social, e alterado o contrato
da sociedade em epígrafe, quanto aos seus artigos 1.º, 2.º e 3.º, que
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma URBILOBO � Construção Civil, L.da,
e tem a sua sede na Praça do Mercado, 17-E, 7.º, na freguesia e
concelho de Santiago do Cacém.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no exercício do comércio e indústria de
construção civil, compra, venda e revenda e exploração de prédios
rústicos e urbanos.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro e nos diversos
valores do activo, é de 40 000 000$, sendo representado por duas
quotas assim distribuídas: uma de 29 600 000$ pertencente ao sócio
José Manuel Pádua da Costa Lobo; e a restante no valor de
10 400 000$ pertencente ao sócio José da Silva Lobo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido e está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10151885

SESIMBRA

EDIFICONDE, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 262;
data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 11016620

CONFESAC � CONFECÇÕES DE SACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 501967494; data: 20000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 11016604

MILFON � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 895;
identificação de pessoa colectiva n.º 502019309;
data: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 11016639
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AVISO

1 � Os preços das assinaturas das três séries do Diário da República (em papel) para 2000, a partir do dia 1 de Março, corresponderão
ao período decorrente entre o início da recepção das publicações e 31 de Dezembro. A INCM não se obriga a fornecer os exemplares
entretanto publicados.

2 � Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da res-
ponsabilidade dos nossos serviços.

3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número da assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.

4 � A efectivação dos pedidos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas lojas.
5 � 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.
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deve  ser dirigida  à  administração  da  Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,  Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5 — 1099-002  Lisboa
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