Edif. Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, Tel. 21 011 10 10/20 Fax 21 011 10 30
1350-352 Lisboa
De seg a sex das 09H às 19H
pequenosa@publico.pt
Sábado 11H às 17H

Mensagens

AREEIRO, SRA. 49A Loira, bonita, mto meiga.
Satisfaz as suas fantasias. Ligue!
Telm.: 964 256 319

ANA JOVEM
MASSGTA - Dipl.,
bonita, simpática,
elegante. Terap.
Orientais & Sensuais.
Telm.: 912 788 312

SKIN ...
O seu novo espaço de
relax e prazer em Lx.
Telm.: 914 045 381
917 821 698

ENTRECAMPOS
MASSAGISTA
LEONOR, mais
informações em
www.somassagens.com
Telm.: 961 050 412

ANNE THERAPY
Consultório de
massagens terapêuticas
de relaxamento.
Tema “Get in the future
and find you”.
Telm: 91 804 74 46
AREEIRO, JOVEM 27 A
Meiga, convive c/
discrição. Ligue!
Vai adorar conhecer-me.
Telm.: 962 623 142

PARA DESVENDAR
O MISTÉRIO DO
TANTRA...
www.tantricmoments.pt
Telfs: 924 425 094
213 545 249

TRINTONA
PORTUGUESA, LX Peitão XXXXL bom,
espanholada. Bumbum
grande. O. kente.
Telm.: 968 261 717

EMPREGO
INICIE A SUA PESQUISA

DE EMPREGO AQUI
INSCREVA-SE EM EMPREGO.PUBLICO.PT
EM PARCERIA COM

SONAGI, SGPS, S.A.

PÚBLICO, QUA 21 OUT 2015 CLASSIFICADOS 29

Pessoal Médico
Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através
do Aviso n.º 11983/2015, publicado no Diário da República,
II Série, n.º 204, de 19 de outubro, se encontra aberto, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da data da referida publicação,
procedimento concursal comum para preenchimento de um
posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de
Anestesiologia do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E.P.E. (CHLN).
Para formalização das respetivas candidaturas deverão os
interessados consultar o aviso de abertura do procedimento
concursal.
Os requisitos e condições aplicáveis podem ser consultados
também no sítio da internet do CHLN, em www.chln.min-saude.
pt/recrutamento.
O Diretor do Serviço de Recursos Humanos
Rogério Fernandes Costa

SONAGI, SGPS, S.A.

Sociedade Aberta
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 9.º, 1050-121 Lisboa
Telefone: (351) 21 318 48 00 Fax: (351) 21 357 22 60
Capital social: 10.000.000 Euros
Matrícula na C.R.C. de Lisboa e NIPC: 500 067 724

Sociedade Aberta
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 9.º, 1050-121 Lisboa
Telefone: (351) 21 318 48 00 Fax: (351) 21 357 22 60
Capital social: 10.000.000 Euros
Matrícula na C.R.C. de Lisboa e NIPC: 500 067 724

Anúncio aos Senhores Accionistas
da Longavia - Imobiliária, S.A.

Anúncio aos Senhores Accionistas
da Cimilonga - Imobiliária, S.A.

A Sonagi, SGPS, S.A. (“Sonagi”), na sequência de uma aquisição de acções representativas
de aproximadamente 5% do capital social da Longavia – Imobiliária, S.A. (“Longavia”), pessoa
colectiva n.º 502 889 934, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o mesmo número, com o capital social de 8.000.000,00 Euros, com sede em Lisboa, na Av.ª
Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 9.º andar, passou a dispor directamente, a partir de 24 de
Junho de 2015, de acções correspondentes a cerca de 90,5% do capital dessa sociedade,
facto que foi notificado, a 22 de Julho de 2015, ao Conselho de Administração da Longavia.
Neste contexto, vimos, nos termos e para os efeitos do artigo 490.º do Código das
Sociedades Comerciais (“CSC”), declarar por este meio que a Sonagi se propõe adquirir,
livres de ónus ou encargos, aos respectivos titulares todas as acções representativas do
capital social da Longavia que não lhe pertencem, nos seguintes termos:
1. Total de acções objecto da proposta: 152.106 acções, tituladas e ao portador, da
Longavia, com o valor nominal unitário de 5,00 Euros, detidas pelos accionistas minoritários
da Longavia.
2. Contrapartida: 7,56 Euros por acção. Esta contrapartida foi determinada de acordo com
o relatório de revisor oficial de contas independente “Tocha, Chaves & Associados, SROC,
Lda.”, SROC n.º 181, representada pelo Senhor Dr. Floriano Manuel Moleiro Tocha (ROC
n.º 929), datado de 5 de Outubro de 2015 e que se encontra depositado no registo na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e disponível para consulta nas sedes da
Sonagi e da Longavia.
3. Período de aceitação voluntária da oferta de aquisição: A presente proposta é válida
até ao dia 11 de Novembro de 2015, inclusive.
4. Concretização da aquisição voluntária: Durante o período referido no ponto 3. acima
os Senhores Accionistas que pretendam aceitar a proposta deverão dar a intermediário
financeiro legalmente autorizado, junto do qual tenham depositadas as respectivas
acções, a correspondente ordem de venda (indicando Nome do Título, Código ISIN
PTLGV0AP0002; Quantidade, Nome do Accionista e NIF do Accionista), para efeitos de
aceitação da presente proposta, com validade até ao dia 16 de Novembro de 2015. Os
intermediários financeiros devem (i) encaminhar para o Banco Comercial Português S.A.
as ordens de venda de acções que receberem, podendo utilizar os seguintes contactos:
Telefone: (+351) 22 0040 286/280/281; E-mail: luis.moreirafernandes@millenniumbcp.pt /
dtit.intershare@millenniumbcp.pt., bem como (ii) remeter os respectivos títulos das acções
para a seguinte morada: Banco Comercial Português S.A., Departamento de Títulos, Attn:
Dr. Luís Fernandes; Praça D. João I, n.º 28, 4000-295 Porto, Portugal.
Os Senhores Accionistas que não tenham as acções depositadas junto de intermediário
financeiro legalmente autorizado poderão estar sujeitos a formalidades adicionais junto do
Banco Comercial Português S.A. para prova da titularidade das acções.
Mais se informa os Senhores Accionistas que, na sequência da fusão por incorporação da
sociedade Imocipar – Imobiliária, S.A. na Longavia, não tenham ainda procedido à troca
dos títulos que representavam as acções da Imocipar – Imobiliária, S.A. e dos antigos títulos
que representavam acções Longavia por novos títulos representativos de acções Longavia,
que só poderão aceitar a presente oferta depois de efectuada a referida troca junto da
Longavia.
5. Pagamento da Contrapartida: Para o efeito, a Sonagi transmitirá uma ordem de
aquisição ao Banco Comercial Português S.A. e irá assegurar o depósito junto do referido
intermediário financeiro do montante global da contrapartida a pagar aos accionistas da
Longavia, cuja liquidação ocorrerá no dia 16 de Novembro de 2015.
6. Aquisição potestativa: A Sonagi declara, para os efeitos do n.º 3 do artigo 490.º do
CSC, que exercerá o seu direito potestativo de aquisição das participações sociais dos
Senhores Accionistas minoritários da Longavia que não aceitem voluntariamente a oferta
de compra proposta nos pontos supra.
7. Consignação em depósito: Para efeito do exercício do direito potestativo de aquisição
acima referido, a Sonagi iniciará, em 17 de Novembro de 2015, um processo de consignação
em depósito da contrapartida junto de tribunal competente e procederá à consignação
em depósito da contrapartida devida pela aquisição potestativa nos termos do referido
processo judicial. A Sonagi tornar-se-á titular das acções da Longavia que não tenham
sido adquiridas através da aceitação voluntária da oferta, na data desta consignação em
depósito da contrapartida, o que se prevê que venha a ocorrer já em Dezembro de 2015, e
apresentará o registo da aquisição tendente ao domínio total na Conservatória do Registo
Comercial, seguido da respectiva publicação no sítio publicacoes.mj.pt, em conformidade
com o disposto no n.º 3 do artigo 490.º do CSC.
A Sonagi fica ainda disponível para prestar os necessários esclarecimentos aos Senhores
Accionistas da Longavia, mediante contacto telefónico através do seguinte número: (+351)
21 318 48 00.
Lisboa, 20 de Outubro de 2015.
A administração da Accionista Proponente,
Sonagi, SGPS, S.A.

A Sonagi, SGPS, S.A. (“Sonagi”), na sequência de uma aquisição de acções
representativas de aproximadamente 5% do capital social da Cimilonga - Imobiliária,
S.A. (“Cimilonga”), pessoa colectiva n.º 502 888 083, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com o capital social de
3.200.000,00 Euros, com sede em Lisboa, na Av.ª Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 9.º
andar, passou a dispor directamente, a partir de 24 de Junho de 2015, de acções
correspondentes a cerca de 90,4% do capital dessa sociedade, facto que foi notificado,
a 22 de Julho de 2015, ao Conselho de Administração da Cimilonga.
Neste contexto, vimos, nos termos e para os efeitos do artigo 490.º do Código das
Sociedades Comerciais (“CSC”), declarar por este meio que a Sonagi se propõe
adquirir, livres de ónus ou encargos, aos respectivos titulares todas as acções
representativas do capital social da Cimilonga que não lhe pertencem, nos seguintes
termos:
1. Total de acções objecto da proposta: 61.664 acções, tituladas e ao portador,
da Cimilonga, com o valor nominal unitário de 5,00 Euros, detidas pelos accionistas
minoritários da Cimilonga.
2. Contrapartida: 61,88 Euros por acção. Esta contrapartida foi determinada de acordo
com o relatório de revisor oficial de contas independente “Tocha, Chaves & Associados,
SROC, Lda.”, SROC n.º 181, representada pelo Senhor Dr. Floriano Manuel Moleiro
Tocha (ROC n.º 929), datado de 5 de Outubro de 2015 e que se encontra depositado
no registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e disponível para consulta
nas sedes da Sonagi e da Cimilonga.
3. Período de aceitação voluntária da oferta de aquisição: A presente proposta é
válida até ao dia 11 de Novembro de 2015, inclusive.
4. Concretização da aquisição voluntária: Durante o período referido no ponto
3. acima os Senhores Accionistas que pretendam aceitar a proposta deverão dar a
intermediário financeiro legalmente autorizado, junto do qual tenham depositadas as
respectivas acções, a correspondente ordem de venda (indicando Nome do Título,
Código ISIN ZZZZZ0543892; Quantidade, Nome do Accionista e NIF do Accionista),
para efeitos de aceitação da presente proposta, com validade até ao dia 16 de
Novembro de 2015. Os intermediários financeiros devem (i) encaminhar para o Banco
Comercial Português S.A. as ordens de venda de acções que receberem, podendo
utilizar os seguintes contactos: Telefone: (+351) 22 0040 286/280/281; E-mail:
luis.moreirafernandes@millenniumbcp.pt / dtit.intershare@millenniumbcp.pt, bem
como (ii) remeter os respectivos títulos das acções para a seguinte morada: Banco
Comercial Português S.A., Departamento de Títulos, Attn: Dr. Luís Fernandes; Praça D.
João I, n.º 28, 4000-295 Porto, Portugal.
Os Senhores Accionistas que não tenham as acções depositadas junto de intermediário
financeiro legalmente autorizado poderão estar sujeitos a formalidades adicionais junto
do Banco Comercial Português S.A. para prova da titularidade das acções.
5. Pagamento da Contrapartida: Para o efeito, a Sonagi transmitirá uma ordem de
aquisição ao Banco Comercial Português S.A. e irá assegurar o depósito junto do
referido intermediário financeiro do montante global da contrapartida a pagar aos
accionistas da Cimilonga, cuja liquidação ocorrerá no dia 16 de Novembro de 2015.
6. Aquisição potestativa: A Sonagi declara, para os efeitos do n.º 3 do artigo 490.º
do CSC, que exercerá o seu direito potestativo de aquisição das participações sociais
dos Senhores Accionistas minoritários da Cimilonga que não aceitem voluntariamente
a oferta de compra proposta nos pontos supra.
7. Consignação em depósito: Para efeito do exercício do direito potestativo de
aquisição acima referido, a Sonagi iniciará, em 17 de Novembro de 2015, um processo
de consignação em depósito da contrapartida junto de tribunal competente e procederá
à consignação em depósito da contrapartida devida pela aquisição potestativa nos
termos do referido processo judicial. A Sonagi tornar-se-á titular das acções da
Cimilonga que não tenham sido adquiridas através da aceitação voluntária da oferta,
na data desta consignação em depósito da contrapartida, o que se prevê que venha
a ocorrer já em Dezembro de 2015, e apresentará o registo da aquisição tendente ao
domínio total na Conservatória do Registo Comercial, seguido da respectiva publicação
no sítio publicacoes.mj.pt, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 490.º
do CSC.
A Sonagi fica ainda disponível para prestar os necessários esclarecimentos aos
Senhores Accionistas da Longavia, mediante contacto telefónico através do seguinte
número: (+351) 21 318 48 00.
Lisboa, 20 de Outubro de 2015.
A administração da Accionista Proponente,
Sonagi SGPS, S.A.
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Consulado-Geral do Brasil em Lisboa

Consulado-Geral do Brasil em Lisboa

EDITAL DE CASAMENTO

EDITAL DE CASAMENTO

Rosa Maria de Vassimon Brandão, ViceCônsul do Brasil em Lisboa, usando das
atribuições que lhe confere o Art.º 18.º
da Lei de Introdução ao Código Civil, faz
saber que pretendem casar Stanley de
Moura Miranda, natural de Governador
Valadares, Minas Gerais, Brasil, nascido
a 24/09/1993, residente e domiciliado
na Rua Fernão de Oliveira, n.º 2 - Anexo
3, Santo António, Costa de Caparica,
Lisboa, Portugal, Código Postal: 2825464, nesta jurisdição consular, filho de
Estanil José Miranda e de Lenita Ferreira
de Moura Miranda e Patrizia Lorena Ferreira de Souza, natural de Governador
Valadares, Minas Gerais, Brasil, nascida
a 28/12/1995, residente e domiciliada na
Rua Fernão de Oliveira, n.º 2 - Anexo 3,
Santo António, Costa de Caparica, Lisboa, Portugal, Código Postal: 2825-464,
nesta jurisdição consular, filha de Admilson de Souza Menezes e de Iva Márcia
Ferreira de Souza.
Apresentaram os documentos exigidos
pelo Art.º 1.525 do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavrado o
presente para ser afixado em lugar visível
da Chancelaria deste Consulado-Geral.
Marisa Vieira Martins
Oficial de Registro Civil “ad-hoc”

Rosa Maria de Vassimon Brandão, ViceCônsul do Brasil em Lisboa, usando das
atribuições que lhe confere o Art.º 18.º
da Lei de Introdução ao Código Civil, faz
saber que pretendem casar Mauro Batista dos Santos, natural de Matelândia,
Paraná, Brasil, nascido a 27/08/1972,
residente e domiciliado na Quinta Alto
do Cuco, Estrada dos Picheleiros, CCI
1006, Azeitão, Portugal, Código Postal:
2925-346, nesta jurisdição consular, filho de Benedito Batista dos Santos e de
Lázara da Silva Santos e Cláudia Ferreira de Andrade, natural de Palmares, Pernambuco, Brasil, nascida a 20/10/1983,
residente e domiciliada na Quinta Alto
do Cuco, Estrada dos Picheleiros, CCI
1006, Azeitão, Portugal, Código Postal:
2925-346, nesta jurisdição consular,
filha de Jeremias Gomes de Andrade e
de Elizete Ferreira de Andrade.
Apresentaram os documentos exigidos
pelo Art.º 1.525 do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavrado o presente para ser afixado
em lugar visível da Chancelaria deste
Consulado-Geral.
Marisa Vieira Martins
Oficial de Registro Civil “ad-hoc”

CIMIGEST, SGPS, S.A.
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, 1050-121 Lisboa
Telefone: (351) 21 318 47 00 Fax: (351) 21 352 17 48
Capital Social: 11.671.500 Euros
Matrícula na C.R.C. de Lisboa e NIPC: 502 111 127

Anúncio aos Senhores Accionistas
da Longapar, SGPS, S.A.
A Cimigest, SGPS, S.A. (“Cimigest”), na sequência de uma aquisição de acções
representativas de aproximadamente 5% do capital social da Longapar, SGPS,
S.A. (“Longapar”), pessoa colectiva n.º 506 191 087, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com o capital social de
4.800.000,00 Euros, com sede em Lisboa, na Av.ª Fontes Pereira de Melo, n.º 14,
9.º andar, passou a dispor directamente, a partir de 24 de Junho de 2015, de acções
correspondentes a cerca de 92,5% do capital dessa sociedade, facto que foi notificado,
a 22 de Julho de 2015, ao Conselho de Administração da Longapar.
Neste contexto, vem a Cimigest, nos termos e para os efeitos do artigo 490.º do Código
das Sociedades Comerciais (“CSC”), declarar por este meio que se propõe adquirir,
livres de ónus ou encargos, aos respectivos titulares todas as acções representativas
do capital social da Longapar que não lhe pertencem, nos seguintes termos:
1. Total de acções objecto da proposta: 35.848.400 acções, escriturais e nominativas,
da Longapar, com o valor nominal unitário de 0,01 Euros, detidas pelos accionistas
minoritários da Longapar.
2. Contrapartida: 0,406 Euros por acção. Esta contrapartida foi determinada de
acordo com o relatório de revisor oficial de contas independente “Tocha, Chaves
& Associados, SROC, Lda.”, SROC n.º 181, representada pelo Senhor Dr. Floriano
Manuel Moleiro Tocha (ROC n.º 929), datado de 5 de Outubro de 2015 e que se
encontra depositado no registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e
disponível para consulta nas sedes da Cimigest e da Longapar.
3. Período de aceitação voluntária da oferta de aquisição: A presente proposta é
válida até ao dia 11 de Novembro de 2015, inclusive.
4. Concretização da aquisição voluntária: Durante o período referido no ponto
3. acima os Senhores Accionistas que pretendam aceitar a proposta deverão dar a
intermediário financeiro legalmente autorizado, junto do qual tenham registadas as
respectivas acções, a correspondente ordem de venda (indicando Nome do Título,
Código ISIN PTLGP0AM0007; Quantidade, Conta Interbolsa, Nome do Accionista e
NIF do Accionista), para efeitos de aceitação da presente proposta, com validade até
ao dia 16 de Novembro de 2015. Os intermediários financeiros devem encaminhar para
o Banco Comercial Português S.A. as ordens de venda de acções que receberem,
podendo utilizar os seguintes contactos: Telefone: (+351) 22 0040 286/280/281;
E-mail: luis.moreirafernandes@millenniumbcp.pt / dtit.intershare@millenniumbcp.pt.
Informa-se os Senhores Accionistas que, desde a data da constituição da Longapar
por cisão-fusão das sociedades Longavia – Imobiliária, S.A. e Cimilonga – Imobiliária,
S.A., não tenham ainda apresentado os títulos representativos do capital destas
duas últimas sociedades para serem objecto de averbamento relativo à atribuição
de acções Longapar, que só poderão aceitar a presente oferta depois de efectuado
o referido averbamento e subsequente lançamento em conta das acções escriturais
da Longapar.
5. Pagamento da Contrapartida: Para o efeito, a Cimigest transmitirá uma ordem
de aquisição ao Banco Comercial Português S.A. e irá assegurar o depósito junto
do referido intermediário financeiro do montante global da contrapartida a pagar aos
accionistas da Longapar, cuja liquidação ocorrerá no dia 16 de Novembro de 2015.
6. Aquisição potestativa: A Cimigest declara, para os efeitos do n.º 3 do artigo 490.º
do CSC, que exercerá o seu direito potestativo de aquisição das participações sociais
dos Senhores Accionistas minoritários da Longapar que não aceitem voluntariamente
a oferta de compra proposta nos pontos supra.
7. Consignação em depósito: Para efeito do exercício do direito potestativo de
aquisição acima referido, a Cimigest iniciará, em 17 de Novembro de 2015, um
processo de consignação em depósito da contrapartida junto de tribunal competente
e procederá à consignação em depósito da contrapartida devida pela aquisição
potestativa nos termos do referido processo judicial. A Cimigest tornar-se-á titular
das acções da Longapar que não tenham sido adquiridas através da aceitação
voluntária da oferta, na data desta consignação em depósito da contrapartida, o que
se prevê que venha a ocorrer já em Dezembro de 2015, e apresentará o registo da
aquisição tendente ao domínio total na Conservatória do Registo Comercial, seguido
da respectiva publicação no sítio publicacoes.mj.pt, em conformidade com o disposto
no n.º 3 do artigo 490.º do CSC.
A Cimigest fica ainda disponível para prestar os necessários esclarecimentos aos
Senhores Accionistas da Longapar, mediante contacto telefónico através do seguinte
número: (+351) 21 318 47 00.
Lisboa, 20 de Outubro de 2015.
A administração da Accionista Proponente,
Cimigest, SGPS, S.A.

