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AVISO
Nos termos do art.º 3.º da Portaria n.º 27/2013, de 24 de janeiro, o
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências (SICAD), torna público que estão disponíveis no seu
sítio da Internet (www.idt.pt - em remodelação mas acessível, clicar
no cimo da página onde se lê: até à conclusão do novo site mantém-
-se ativo o do ex.-IDT, IP, www.idt.pt, sendo reencaminhado para a
primeira página, onde a informação se encontra na secção «Desta-
ques» e na secção SICAD/Concursos e Financiamentos) o diagnós-
tico elaborado no âmbito do Plano Operacional de Respostas
Integradas (PORI), referente ao seguinte território:

• Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
Posteriormente será publicitado, no sítio da Internet do SICAD, o
Aviso de Abertura do processo de candidatura a financiamento
público dos projetos que constituirão o Programa de Respostas
Integradas (PRI) deste território.

SERS - SINDICATO DOS ENGENHEIROS

Assembleia Geral Ordinária
CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com a alínea
a) do n.º 2 do artigo 32.º dos Estatutos, convoco a
Assembleia Geral, em sessão ordinária, a realizar no pró-
ximo dia 30 de dezembro, pelas 19 horas, na sede do
SERS - Sindicato dos Engenheiros, sito na Av. Guerra
Junqueiro, 30, 1.º esq., em Lisboa, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto 1.   Apreciação e aprovação do Plano de Ativida-
des e Orçamento para 2014.

Ponto 2.   Outros assuntos de interesse do SERS.

Lisboa, 10 de dezembro de 2013

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Álvaro Manuel Vaz Seara de Oliveira

Luís Filipe Carvalho
Agente de Execução

ANÚNCIO
Tribunal de Família e Menores de Comarca de Portimão - 1.º Juízo Cível
Processo: 3237/12.6TBPTM
Exequente: Banco Popular Portugal, SA
Executados: Ediportimão - Construções e Hotelaria, SA, e outros
Data: 11/12/2013
Documento: 40171399181
Referência interna do processo: PE/1407/2012
Nos autos acima identificados encontra-se designado o dia dez de fevereiro de dois mil e
catorze, pelas catorze horas, no Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão,
para a abertura de propostas que até esse momento sejam entregues no 1.º Juízo Cível pelos
interessados na compra dos seguintes bens:
Verba 1 - Fração autónoma designada pelas letras «BV», correspondente ao piso 6, aparta-
mento 608, destinado a habitação, do prédio urbano sito na Urbanização 3 Castelos, Edifício
Club Praia Mar, Lote B2, freguesia e concelho de Portimão, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Portimão sob o n.º 686 da referida freguesia e inscrito na matriz sob o
artigo 15325.º.
Verba 2 - Fração autónoma designada pelas letras «CI», correspondente ao piso 7, aparta-
mento 708, destinado a habitação, do prédio urbano sito na Urbanização 3 Castelos, Edifício
Club Praia Mar, Lote B2, freguesia e concelho de Portimão, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Portimão sob o n.º 686 da referida freguesia e inscrito na matriz sob o
artigo 15325.º.
Verba 3 - Fração autónoma designada pelas letras «DV», correspondente ao piso 10, apar-
tamento 1010, destinado a habitação, do prédio urbano sito na Urbanização 3 Castelos, Edifí-
cio Club Praia Mar, Lote B2, freguesia e concelho de Portimão, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Portimão sob o n.º 686 da referida freguesia e inscrito na matriz sob o
artigo 15325.º.
Verba 4 - Fração autónoma designada pela letra «P», correspondente ao piso 1, apartamento
111, destinado a habitação, do prédio urbano sito na Urbanização 3 Castelos, Edifício Club
Praia Mar, Lote B2, freguesia e concelho de Portimão, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Portimão sob o n.º 686 da referida freguesia e inscrito na matriz sob o artigo
15325.º.
Os bens serão adjudicados a quem melhor preço oferecer.
Verba 1 - Valor a anunciar para a venda: 83 644,30 € (oitenta e três mil seiscentos e quarenta
e quatro euros e trinta cêntimos).
Verba 2 - Valor a anunciar para a venda: 71 153,50 € (setenta e um mil cento e cinquenta e
três euros e cinquenta cêntimos).
Verba 3 - Valor a anunciar para a venda: 60 728,97 € (sessenta mil setecentos e vinte e oito
euros e noventa e sete cêntimos).
Verba 4 - Valor a anunciar para a venda: 71 193,77 € (setenta e um mil cento e noventa e três
euros e setenta e sete cêntimos).
É fiel depositária a sociedade executada, Ediportimão - Construções e Hotelaria, SA, obri-
gada a mostrar os bens a quem pretenda examiná-los, mas pode fixar as horas em que,
durante o dia, facultará a inspeção, tornando-as conhecidas do público por qualquer meio.
Adverte-se ainda de que, junto com a proposta a apresentar, deverá ser junto cheque visado
com 5% do valor anunciado para a venda.
11/12/2013

O Agente de Execução
Luís Filipe Carvalho - CP 2486
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Joaquim Queiroz
Agente de Execução

Cédula 1591

ANÚNCIO
Tribunal  de Famíl ia e Menores e
Comarca de Vila Franca de Xira -
3.º Juízo Cível
Execução para Pagamento de Quantia
Certa
Processo n.º 599/07.0TBVFX
Exequente: Caixa Leasing e Factoring
- Instituição Financeira de Crédito, SA
Executados: Luís Carlos Dias Augus-
to e Isabel Maria Jesus Cruz Correia
Augusto
O Agente de Execução Joaquim Quei-
roz, Cédula n.º 1591, com escritório na
Rua Alves Redol, n.º 75, 2.º, 2600-100
Vila Franca de Xira, faz saber que nos
autos acima indicados se encontra
designado o dia 22/1/2014 pelas 10.30
horas, no Tribunal Judicial da Comarca
de Vila Franca de Xira, 3.º Juízo Cível
para a abertura de propostas que sejam
entregues até esse momento, na secre-
taria desse tribunal, pelos interessados
na compra do seguinte bem:
IMÓVEL - Fração autónoma designada
pelas letras «BC», a que corresponde o
10.º andar letra A do prédio sito na
Avenida Ernesto Solvay, n.º 4, freguesia
de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila
Franca de Xira, inscrito na matriz sob o
artigo 1414.º do Serviço de Finanças de
Vila Franca de Xira - 2 e descrito sob o
n.º 132/19870914-BC da 2.ª Conservató-
ria do Registo Predial de Vila Franca de
Xira.
Valor-base: 85 647,42 €.
Em relação às propostas, não serão
aceites todas as que forem de valor infe-
rior a 85% do valor-base do bem em
causa (72 800,31 €) e as que não se
façam acompanhar do cheque visado à
ordem do Agente de Execução, de 5%
do valor-base - art.º 824.º, n.º 1, do CPC.
Vila Franca de Xira, 10 de dezembro de
2013

O Agente de Execução
Joaquim Queiroz
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VENDA POR PROPOSTAS EM CARTA FECHADA
Tribunal do Comércio de Lisboa - 2.º Juízo

Proc. n.º 1506/12.4TYLSB
Insolvente: Euro 2007 - Construção Civil, Lda. - NIF: 505 397 919

ANÚNCIO
António José Matos Loureiro, designado Administrador da Insolvência nos autos acima identifica-
dos;
FAZ SABER: Que se encontra designado o dia 23 de dezembro de 2013, pelas 12 horas, para se proceder
à abertura de propostas de compra, apresentadas em carta fechada e que sejam entregues pelos even-
tuais interessados até à hora designada para a referida abertura e que visem a aquisição do(s) bem(ns)
que seguidamente se identifica(m):
Bem Imóvel: Prédio Urbano, composto por terreno para construção, com a área total de 1050 m2, sito em
Vale de Milhaços, Lote 11, freguesia de Corroios, concelho do Seixal, descrito na CRP de Amora sob o n.º
5066 daquela freguesia e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 9445 e no qual se
encontram edificadas 2 moradias geminadas, uma tipo M3 e outra tipo M4, em elevado estado
de acabamento.
O VALOR MÍNIMO DE VENDA: 426 399,20 euros
Bem Móvel: Uma viatura da Marca «Nissan», Modelo «Navarra», do ano de 2006, a gasóleo, com 2500
cm3 de cilindrada e com a matrícula 33-CQ-52.
O VALOR MÍNIMO DE VENDA: 6500 euros
Termos e Condições da Venda a Realizar:
1. Modalidade da Venda: A venda será realizada através de negociação particular, através da apresenta-
ção de propostas de compra em carta fechada.
2. Entrega da Proposta: Os interessados deverão entregar as propostas de compra no escritório do Dr.
António José Matos Loureiro, sito à Rua de Olivença, Edifício Topázio  Sala 405, em Coimbra (CP:
3000 306), até às 12 horas do dia 23 de dezembro de 2013, local este que se encontra designado para a
respetiva abertura.
3. Abertura da Proposta: As propostas serão abertas no local atrás identificado, pelo Administrador da
Insolvência, ou por pessoa por ele credenciada para o efeito, na presença de qualquer interessado, adver-
tindo-se desde já que, caso exista mais do que uma propostas de igual valor, os respetivos proponentes
que se encontrem presentes ou representados serão de imediato convidados a licitar entre si.
4. Apresentação da Proposta de Compra: A proposta deverá ser inserida em sobrescrito fechado, o qual
deverá referir: «Proposta de Compra  Processo n.º 1506/12.4TYLSB».
5. Conteúdo da Proposta de Compra: Da proposta deverá constar:
a) O nome ou denominação social (no caso de ser uma sociedade), morada, número do cartão de cidadão
do proponente (no caso do proponente ser uma pessoa singular), número de identificação fiscal, telefone
e fax;
b) O valor da proposta em euros (por extenso) e a identificação da verba a ela associada. Nota: A proposta
apresentada e o preço indicado não poderão ficar sujeitos a qualquer condição e/ou reserva;
c) Cheque emitido à ordem de «Massa Insolvente de Euro 2007  Construção Civil, Lda.», no valor corres-
pondente a 20% do valor da proposta apresentada, no que concerne ao imóvel;
d) Cheque emitido à ordem de «Massa Insolvente de Euro 2007  Construção Civil, Lda.», no valor corres-
pondente ao valor da proposta apresentada, no que concerne à viatura;
e) A assinatura do proponente ou do(s) legal(is) representante(s) do Proponente.
6. Critério para a Escolha da Proposta Vencedora: A proposta vencedora será aquela que apresentar o
maior valor de compra, desde que esse valor seja superior ao preço mínimo de venda fixado, contudo
reservando-se o Administrador de Insolvência no direito de a recusar caso a proposta não respeite os
demais requisitos da venda.
7. Pagamento Integral do Preço Proposto para Aquisição do Imóvel: O remanescente do preço pro-
posto (80%) será liquidado no ato da celebração da escritura pública de compra e venda, através de che-
que bancário, ou visado, passado à ordem de «Massa Insolvente de Euro 2007- Construção Civil, Lda.», a
qual será realizada no prazo máximo de 45 dias a contar da data que se encontra designada para a aber-
tura de propostas.
8. Informação Adicional: A visita aos bens está sujeita a marcação prévia, a qual deverá ser efetuada
através dos telefones: 239 837 558, 925 327 715, na pessoa do Sr. Nuno Pires.

O Administrador de Insolvência
António José Matos Loureiro
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dias úteis entre as 9h30 e as 18h30 

e aos Sábados das 9h30 às 13h00

Pagamento por MULTIBANCO ou VISA.
Os anúncios só serão publicados após con� rmação do pagamento
por parte destas entidades.


