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Administração Conjunta da 
AUGI do Bairro Serra da Luz

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do Artigo 11.o, n.o 1, da Lei 91/95, de 02/09, re-
publicada pela Lei 71/2021, de 04/11, convocam-se todos 
os proprietários e comproprietários da Área Urbana 
de Génese Ilegal, denominada “Bairro Serra da Luz”, 
União das Freguesias da Pontinha e Famões, concelho de 
Odivelas, para a Assembleia Geral que terá lugar no dia  
15 de maio de 2022, pelas 10 horas, no Salão Azul (Feira 
do Silvado, Odivelas), com a seguinte ordem de trabalhos:

1.o –  Apresentação, discussão e votação do relatório 
e contas relativo aos anos de 2019, 2020 e 2021;

2.o – Eleição da Comissão de Administração;
3.o – Eleição da Comissão de Fiscalização;
4.o –  Fixação da quota de comparticipação para  

o ano de 2022;
5.o – Outros assuntos de interesse para o Bairro.

Se à hora marcada não se encontrar presente ou re-
presentado o número de comproprietários suficiente 
para validamente deliberar, desde já fica marcada 
nova assembleia para as 10.30 horas, no mesmo 
dia e no mesmo local, nos termos do Artigo 1432.o,  
n.o 4, do C.C., deliberando assim com qualquer número 
de comproprietários presente.
Os documentos em discussão na assembleia geral en-
contram-se afixados na Junta de Freguesia e na sede da 
Comissão de Administração.
As listas destinadas a compor a Comissão de Adminis-
tração e Fiscalização devem ser entregues até ao início 
da assembleia geral.

Rua Familiar – Lote 240 – Bairro Serra da Luz – 1675- 215 Pontinha

CONVOCATÓRIA
Nos termos da Lei, convoca-se todos os acionistas da socieda-
de anónima sob a firma “BELA VISTA – Administração de Bens, 
S.A.”, pessoa coletiva n.o 503971286, matriculada sob o mesmo 
número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com 
sede na Estrada da Luz, N.o 90 – 5.° E, em Lisboa, freguesia de  
S. Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, com o capital social 
de Euros 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros) para reunirem 
em Assembleia Geral pelas catorze horas e trinta minutos do dia 
19 de agosto de 2022, na Estrada da Luz, N.o 90 – 5.o E, em Lisboa 
com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:

1.  Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas de exercício 
referente ao ano de 2021.

2.  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
3.  Apreciação geral dos Órgãos de Administração e Fiscalização 
da sociedade.

4.  Eleição do Fiscal Único e do Fiscal Único Suplente 2022/2025.
Informa-se os senhores acionistas que podem consultar os ele-
mentos contabilísticos relativos ao exercício de 2021 no escritório 
do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, sito na Estrada da 
Luz, N.o 90 – 5.o E, 1600-160 Lisboa, telefone 213 868 194, onde a 
sociedade tem a sua sede.
Lisboa, 15 de julho de 2022

O Presidente da Mesa
Luís Borges Rodrigues

CARTÓRIO NOTARIAL DE LOURES A CARGO DA NOTÁRIA ROSA MATOS ALVES 
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

Certifico, para efeitos de publicação, que foi lavrada neste Cartório, 
no dia doze de julho de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cento 
e quarenta e duas, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 
Trezentos e Cinquenta e Cinco – A, uma Escritura de Justificação, na 
qual, ANTÓNIO MARIA DAS PAZES ANGÉLICO, contribuinte fiscal número 
116859890, e mulher GILDA GERTRUDES FIALHO MONTEIRO DAS PAZES, 
contribuinte fiscal número 120202948, casados sob o regime português 
da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Amélia Sofia Gonzaga, 
n.o 38, Almargem do Bispo, declaram que, com exclusão de outrem, 
são donos e legítimos possuidores, do seguinte imóvel: 
Prédio urbano, sito na Rua Salgueiro Maia, Bairro Espinhal, lote 

135, freguesia de União de Freguesias de Camarate, Unhos e Ape-
lação, concelho de Loures, inscrito na respetiva matriz predial sob 
o artigo 5303, não descrito na Segunda Conservatória do Registo 
Predial de Loures.
Que este imóvel lhes pertence por estar eles justificantes na posse 

do mesmo há cerca de vinte e quatro anos; sendo uma posse pacífica, 
contínua, pública e de boa-fé, pelo que adquiriram o identificado 
imóvel por usucapião o que invocam para justificar do imóvel sobre 
tal direito para fins de registo na citada Conservatória. 
Loures, 12 de Julho de 2022

A Notária
Assinatura ilegível

Plano Municipal  
de Redução de Ruído  
Período de Consulta Pública

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, torna público 
através do Aviso N.o 14134/2022, publicado no Diário da República N.o 136, 2.a 
Série, de 15 de julho 2022, que a Câmara Municipal de Cascais, na sua reunião 
de 5 de julho de 2022, através da Proposta n.o 595/2022, deliberou submeter 
a Proposta de Plano Municipal de Redução de Ruído a consulta pública, nos 
termos do artigo 101.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.o 4/2015 de 7 de janeiro, na sua atual redação, durante o 
prazo de 30 dias úteis. 

 O período de Consulta Pública, de 30 (trinta) dias úteis, decorre entre os dias 
16 de julho e 29 de agosto, para a formulação de observações ou sugestões 
por escrito de todos os interessados, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do presente procedimento, conforme disposto 
no n.o 2 do citado artigo 101.o do Código do Procedimento Administrativo. 

Durante este prazo, os interessados poderão participar através do formu-
lário disponibilizado na página da Internet da Câmara Municipal de Cascais  
(www.cm-cascais.pt) ou por suporte físico escrito, através de via postal ou 
de entrega pessoal nos balcões de atendimento da Loja Cascais, sita na Rua 
Manuel Joaquim Avelar, n.o 118, Cascais, dirigidos ao Presidente da Câmara 
Municipal de Cascais, Praça 5 de Outubro, 2754-501 Cascais, sob a referência 
em epígrafe. Os interessados poderão ainda consultar os elementos dispo-
níveis na mesma página da Internet, bem como solicitar esclarecimentos 
na Divisão de Avaliação e Monitorização Ambiental e do Território-DAMA do 
Departamento de Planeamento Estratégico, pelo contacto 214 815 737, todos 
os dias úteis, entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 e as 16 horas.

E, para que conste, mandei publicar este Aviso no Diário da República e 
outros de igual teor, que serão afixados nos locais de estilo e publicitados 
no Boletim Municipal, na comunicação social e na página da Internet da 
Câmara Municipal de Cascais em www.cascais.pt.

Cascais, 15 de julho de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Cascais
Carlos Carreiras
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DIAS ÚTEIS
entre as 9h00 

e as 18h30

 GRIMALDI LINES
Week 29

West Africa Southern Express
Grande San Paolo

GAR0522 GRS0522

Antwerp 20/07 06/08

LeHavre 25/07 10/08

Leixoes 28/07 13/08

Lisbon

Dakar 03/08 19/08

Lome 09/08 25/08

Luanda 13/08 29/08

Pointe Noire 16/08 01/09

Douala 19/08 04/09

Libreville - 06/09

Euroaegean Northbound
Grande Spagna Grande Portogallo

GSP0522 GPO0622

Livorno 10/07 26/07

Salerno 12/07 29/07

Sagunto 15/07 31/07

Setúbal 18/07 03/08

Portbury 22/07 06/08

Cork 24/07 08/08

Antwerp 26/07 10/08

Grande Torino

GBL0622 GRR0422

Antwerp 05/07 20/07

Portbury 13/07 25/07

Setúbal 18/07 29/07

Valencia 20/07 31/07

Livorno 22/07 02/08

Civitavecchia 23/07 04/08

Salerno 24/07 05/08

Grimaldi Portugal

info@grimaldi.pt | Lisboa: 213 216 300 - Leixões: 229 998 450 - Setúbal: 265 526 018

MARIA JOSÉ TERRA  
DE ARAÚJO COSTA

MISSA 7º DIA

Sua família participa que será celebrada Missa de 7º Dia, amanhã, dia 17, 
às 19:00 horas na Igreja de São João de Deus (Praça de Londres). Agrade-
cem desde já a todos os que quiserem tomar parte nesta Eucaristia bem 
como aos que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA MAGNO - ALVALADE
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O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO, TODOS OS DIAS EM BANCA

Procure bons negócios
no sítio certo.

classificados.dn.pt
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