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Quando visitei, há dias, o edifício da sec
ção da Faculdade de Letras no Campo Alegre, como disse a V.Ex*. em meu ofício 
n8. 50, proc°. 3» de 13 do corrente, reparei que em volta do mesmo estavam 
a ser colocadas plintos de cimento que me pareceram destinados a fixar varões 
de ferro e, nestes, qualquer rede metálica. Creio - visto nada ter pergunta
do - ser tudo isso para uma vedação do recinto destinado a logradouro da Pa-
culdade. Se assim for evdesejando discutir a pequenez do mesmo, nem o prová
vel mau aspecto estético da obra, tomo a liberdade de chamar a atenção de 
V.Ex*. para o facto de me não ter sido dado conhecimento de tal obra, em
bora toda a restante - se executasse sob meu cuidado e muito especial inte
resse, como V.Ex*. sabe. Se, como julgo, se trata, na verdade, de uma veda* 
ção, é de reparar que o mesmo se nSo fez em volta de outro edifício alheio 
a esta Faculdade ( o da Microscopia electrónica ). Acresce que tal cercea
mento de logradouro, com o que muito beneficiariam Professores e Alunos, 
poderá acarretar dissabores e contratempos, de que não posso responsabili-

Uma boa regulamentação do jardim, um sis
tema de guarda imprescindível, a própria vigilância do pessoal da Faculdade 
de Letras, de par com a esperada compostura e correcção dos seus alunos 
justificam este reparo qiàe ouso fazer a V.Ex*., para solicitar a revisão da 
infeliz iniciativa. 

•. •/.* • 

Till, e Ene. Dgmingos Oliveira- Porto -1.000 eu. 3-63 F O R M A T O A - * 
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O encurralamento daquela Secção da Faculdade de 
Letras, apertada entre redes de arame, afigura-se-me um lamentabilíssimo 
erro. Em todas as Universidades, com jardins envolventes ( inclusive Lisboa, 
para nSo falar em inglesas, alemãs e outras) nSo se vêem semelhantes dis-
posiçSes defensivas e ofensivas, que os estudantes nSo sei como acatarão. 

A defesa do local, nos seus diversos aspectos, 
pode e deve fazer-se de outra forma. Ao contrário do que se está planeando, 
deveria ser franco - com as ditas reservas, o local do jardim onde ate de
veriam ser dispostos muitos bancos de repouso» 

NSo quero falar, sequer, de em tal sítio se reco
mendar o uso de plantas próprias para sebe, se é que tais vedaçSes sSo exi
gíveis ali. 

Como disse nSo fui ouvido neste pormenor.como se
ria curial. Se, todavia, V.Ex*. ê conhecedor do facto e o autoriza, tal co
mo se está a executar , peço desculpa desta intervenção que, por isso, 
nem seria procedente, nem oportuno, o que V.Ex*. desculpará. 

Este é ""dos vários e graves inconvenientes - e al
guns o apontei já a V.Ex». - de se localizar ali parte da Faculdade de Le
tras do Porto, desalojada das instalaçSes que lhe competiam na casa onde co
meçou as suas funções, há cerca de quatro anos. 
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DO GOVERNO 
PREÇO DESTE NÚMERO — 6$40 

Toda a correspondência, quer oficial, quer rela-
t l r i a anúncios e à assinatura do Diáriodo Governo, 
t*r» sor dirigida à Administração da Imprensa 
Rational. As publicações literárias de que se re-
oebam 2 exemplares anunclam-se gratuitamente. 

A 8 S O T A T T 7 R A S 
As três séries 
A 1.* série . 
A 2." série . 
A 3.* série . 

Ano 860á Semestre 2003 
• 1405 80,) 
> 1204 ?0j 
• 1200 • 700 

Para o estrangeiro e ultramar acresce o porte do correio 

C preço dos anúncios (pagamento adiantado*, 
é de 4050 a'Unha, acrescido do respectivo Im
posto do selo. Os anúncios a que se refere o § únlao 
do artigo 2.» do Decreto-Lei n.» 37 701, de 30 d» 
Dezembro de 1949, têm a redução de 40 por cento. 

ioiil le Li 

AVISO 
Para os devidos efeitos se comunica que, por 

ordem superior, não serão aceites originais des
tinados ao «Diário do Governo» que não tragam 
aposta a ordem para a publicação devidamente 
assinada, devendo ser autenticada a assinatura 
pelo respectivo selo branco. 

SUMARIO 
Presidência da República: 

Despachos pela Secretaria da Presidência da República. 

Presidência do Conselho: 

Despachos pelo Subsecretariado de Estado da Aeronáutica. 
Acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Administrativo nos 

seguintes recursos: 
N.° 3043, em que era recorrente Oliper, L.da, e recorrido José 

de Oliveira Airoso. 
N.° 4030 (administrativo), em que eram recorrentes Lucas 

Gomes da Costa Carvalho, Mário Soares Lopes e Rogério 
Vieira da Cruz e recorridos o Ministro das Obras Públicas 
e outros. 

N.° 4136 (administrativo), em que era recorrente a Compa
nhia Agrícola e Fabril da Guiné e recorrido o Subsecretá
rio de Estado do Ultramar. 

N.° 12 062, em que era recorrente a Fazenda Nacional e re
corrida Aliança Comercial da Beira, Líd" 

Ministério do Interior: 

Despachos pela Direcção-Geral de Administração Política e Civil. 
Despachos pela Junta da Emigração. 
Despachos pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado. 
Despachos pelo Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública. 
Despachos pela Direcção-Geral de Saúde. 
Despachos pelos Hospitais Civis de Lisboa. 

Ministério da Justiça: 

Despachos pela Direcção-Geral da Justiça. 
Despachos pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado. 
Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Prisionais. 

Ministério das Finanças: 

Despachos do secretário-geral do Ministério. 
Despachos pela Direcção-Geral da Fazenda Pública. 
Despachos pela Direcção-Geral da Contabilidade Pública. 
Despachos pela Direcção-Geral das Alfândegas. 
Despachos pela Inspecção-Geral de Crédito e Seguros. 

Ministério da Marinha: 

Portaria que concede medalhas de prata de filantropia e caridade 
a vários sócios benfeitores do Instituto de Socorros a Náufragos. 

Ministério dos Negócios Estrangeiros : 

Rectificações a despachos pela Direcção-Geral dos Negócios Polí
ticos e da Administração Interna. 

Ministério das Obras Públicas : 

Portaria que declara a utilidade pública e a urgência de expropria
ção de três prédios situados na vila de Espinho necessários para 
a construção do edifício da agência da Caixa Geral de Depósitos 
daquela vila. 

Despachos pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Na
cionais. 

Declarações de terem sido visados pelo Tribunal de Contas os con
tratos celebrados entre a Direcção-Geral dos Edifícios e Monu
mentos Nacionais e os adjudicatários da execução de diversas 
empreitadas. 

Portaria que fixa a zona de protecção do edifício do Hospital Es
colar do Porto. 

Portaria que declara a utilidade pública e a urgência de expropria
ção de várias parcelas de terreno situadas no lugar de Parede, 
concelho de Cascais, necessárias às obras de urbanização da zona 
circunvizinha da igreja daquele lugar. 

Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização. 
Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos. 
Declaração de ter sido aprovado o projecto de desvio das águas 

que convergem no Salto do Fojo, freguesia das Furnas, para a 
ribeira da Alegria, na ilha de S. Miguel, e consideradas de utili
dade pública as expropriações a efectuar para a execução da re
ferida obra. 

Despachos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 
Portaria que reduz o saldo existente na comparticipação concedida, 

pelo Fundo de Desemprego, à Câmara Municipal de Estarreja 
para a execução da obra de reparação nos Paços daquele con
celho. 

Portarias que reforçam as comparticipações concedidas, pelo Fundo 
de Desemprego, a várias entidades para a execução de determi
nados trabalhos. 

Ministério do Ultramar: 

Despachos pela Direcção-Geral de Administração Política e Civil. 
Despacho que concede a medalha de ouro de assiduidade de ser

viço a uma professora do ensino primário da província de Angola. 
Acórdão n.° 509 do Conselho Superior Técnico das Alfândegas do 

Ultramar. 
Despachos pela Agência-Geral do Ultramar. 

Ministério da Educação Nacional: 

Despachos pela Secretaria-Geral do Ministério. 
Despachos pela Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-

-Artes. 
Despacho que nomeia o júri do concurso para provimento do lugar 

de professor catedrático da cadeira de Telecomunicações do Ins
tituto Superior Técnico. 

Despachos pela Direcção-Geral do Ensino Liceal. 
Despachos pela Direcção-Geral do Ensino Técnico Profissional. 
Despachos e declarações a despachos pela Direcção-Geral do En

sino Primário. 
Despachos pela Inspecção do Ensino Particular. 
Edital que torna público estarem abertos concursos de provas pú

blicas para a concessão de bolsas fora do País destinadas a estu
dos de aperfeiçoamento em violino, canto e piano. 
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Ministério da Economia: 

Despachos pela Comissão de Coordenação Económica. 
Despachos que constituem os júris de apreciação dos processos re

lativos à promoção à classe imediata de terceiros-oficiais e aspi
rantes do quadro do pessoal administrativo da Direcção-Geral 
dos Serviços Agrícolas. 

Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas. 
Listas dos terceiros-oficiais e aspirantes da Direcção-Geral dos 

Serviços Agrícolas com as condições legais para serem conside
rados na promoção à classe imediatamente superior. 

Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Pecuários. 
Despachos pela Junta de Colonização Interna. 
Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Industriais. 
Mapa das quotas de laboração dos descasques de arroz para a cam

panha de 1944-1945. 
Lista provisória dos candidatos admitidos ao concurso para preen

chimento de vagas de escriturários de 2.* classe do quadro per
manente da Direcção-Geral dos Serviços Eléctricos. 

Despachos pela Direcção-Geral do Comércio. 
Despachos pela Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos. 
Despachos pelo Serviço de Fomento Mineiro. 
Despachos e rectificações a despachos pela Intendência-Geral dos 

Abastecimentos. 

Ministério das Comunicações: 

Despachos pela Administração-Geral dos Correios, Telégrafos e 
Telefones. 

Aviso que torna pública a lista de classificação dos concorrentes 
aprovados nas provas de admissão a estágio (série A) do con
curso para provimento de lugares de operador do quadro de re
serva dos CTT aberto na circunscrição de exploração do Baixo 
Alentejo. 

Alterações às tabelas de taxas relativas a encomendas-avião, inser
tas no Diário do Governo n.° 98, de 28 de Abril de 1950. 

Despachos pela Administração-Geral do Porto de Lisboa. 
Despachos pela Administração dos Portos do Douro e Leixões. 

Ministério das Corporações e Previdência Social : 

Despachos pela Secretaria-Geral do Ministério. 
Despachos pela Magistratura do Trabalho. 
Despachos pela Direcção-Geral do Trabalho e Corporações. 
Despachos pela Direcção-Geral da Previdência e Habitações Econó

micas. 

Universidade de Coimbra — Despachos sobre movimento de 
pessoal. 

Universidade do Po r to — Despachos sobre movimento de 
pessoal. 

Jard im e Museu Agrícola do Ultramar — Despachos sobre 
movimento de pessoal. 

Bolsa de Mercadorias do Po r to — Cotações da sessão de 28 
de Julho de 1954. 

Bolsa de Mercadorias de Lisboa — Cotações da sessão de 28 
de Julho de 1954. 

SUMÁRIO DOS APÊNDICES 

N.° 192 — Cotação dos fundos públicos na Bolsa de Lisboa em 26 
de Julho de 1954 e na do Porto em 27 do mesmo 
môs e ano. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria 

Po r despacho de ontem : 

Concedidos 12 dias de licença graciosa, nos termos do 
artigo 1.° do Decre to-Lei n.° 26 334, de 4 de F e v e 
reiro de 1936, a Maria José da Silva Firmino Candeias, 
lavadeira do quadro do pessoal menor desta Secretar ia . 

Secretar ia da Presidência da Kepública, 31 de Ju lho 
de 1 9 5 4 . — O Secretário da Presidência da Kepública, 
Filipe Cliarters Lopes Vieira da Câmara Oliveira. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 

Subsecretariado de Estado da Aeronáutica 

Direcção-Geral 

1.» Direcção 

P o r a lvará aprovado pelo chefe do Estado-Maior 
das F o r ç a s Aéreas e visado pelo Tr ibunal de 
Contas , respec t ivamente , em 9 e 26 do corrente : 

João Joaquim Cambóias Sala — nomeado operário de 
1." classe (casquinheiro) para a base aérea' n.° 1. 
(São devidos emolumentos, nos termos do Decre to 
n.° 22 257). 

1." Direcção da Direcção-Geral do Subsecre ta r iado 
de Es t ado da Aeronáut ica , 28 de Ju lho de 1954. — O 
Direc tor , Venâncio Augusto Deslandes, coronel tiroci-
nado . 

Supremo Tribunal Administrativo 

Secção do Contencioso do Trabalho e Previdência Social 

Recurso n.° 3043, em que é recorrente Oliper, L. d a , 
recorrido José de Oliveira Airoso, e de que foi r e 
la tor o Ex . m o Conselheiro Dr . António Jo rge M a r t i n s 
da Mota Veiga . 

Acordam na 3 . a secção do Supremo Tr ibuna l A d m i 
nis t ra t ivo: 

José de Ol ivei ra Airoso, empregado na indús t r i a 
hoteleira , propôs no T r i b u n a l do Traba lho de Lisboa 
( 3 . a v a r a ) contra a firma Oliper , L.'11, acção com pro
cesso sumário a pedi r 10.360$ respei tantes a ordena
dos vencidos e ao valor de a l imentação não concedida 
d u r a n t e o tempo em que esteve ao serviço da R . 

Contestou a R . , excepcionando a prescrição da quan 
t ia r ec lamada e, quanto ao fundo, impugnando o d i 
rei to do A . à mesma quan t i a . 

Profer ido despacho saneador, que ju lgou improce
dente a excepção e o t r i b u n a l competente , as pa r tes 
legí t imas e o processo isento de nu l idades , foram ela
borados a especificação © o quest ionár io (fl. 2 7 ) , tendo 
sido deduzida contra aquele rec lamação da R . , desa
tend ida por despacho de fl. 30, que t rans i tou . 

Realizou-se opor tunamente a audiência de discussão 
e j u lgamen to , tendo o t r i buna l colectivo respondido ao 
quest ionár io por acórdão de fl. 45 . 

A d o u t a sentença final j u lgou a acção procedente ape 
nas quanto à impor tânc ia de 6.300$ de ordenados ven
cidos e absolveu a R . da res tan te par te do pedido. 

Desta decisão, na par te desfavorável, in terpôs a R . 
o presente recurso de apelação, sobre cujo merec imento 
doutamente a legaram as par tes . 

O d igno agente do Minis tér io Púb l i co apôs o seu 
visto. 

N a d a obsta ao conhecimento do recurso. 
E conhecendo: . 
N a sua douta alegação conclui a ape lan te por pedi r 

,í) revogação d a sentença, com base nos seguintes fun
damentos : 

1) P e l o contrato de t r aba lho entre o A . e a R . não 
t i n h a aquele direi to a qualquer ordenado fixo, mas 
apenas às gratificações ou gorgetas dos fregueses; 

2) O documento de fl. 4 não t em car imbo nem a as
s i na tu r a reconhecida, e o t r i buna l colectivo não se pro
nunciou sobre a respect iva m a t é r i a ; 

3) A sentença recorr ida desrespeitou o contra to 
colectivo dos cafés e violou o ar t igo 1.° da Lei n.° 1952, 
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Direcção-Geral dos Negócios Políticos 
e da Administração Interna 

Por ter saldo com inexactidão no Diário do Governo n.° 180,2.* sé
rie, de hoje, novamente se publica o seguinte: 

Munique — Otto Grokenberger— decreto de 2 de Agosto 
de 1954 nomeando-o para o cargo de cônsul de Por
tugal naquela cidade. 
Direcção-Geral dos Negócios Políticos e da Adminis

tração Interna, 2 de Agosto de 1954.—O Adjunto do Di
rector-Geral, Henrique Bacelar Caldeira Queirós. 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais 

Repartição dos Serviços Administrativos 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi
nistro das Obras Públicas, declarar, nos termos dou. 0 1." 
do artigo 12.° da Lei n.° 2030, de 22 de Junho de 1948, 
a utilidade pública e a urgência da expropriação de três 
prédios a seguir descritos, sitos na vila de Espinho, com 
todas as suas acessões e servidões, sem reserva alguma, 
necessários para a construção do edifício da agência da 
Caixa Geral de Depósitos daquela vila, cujo projecto 
foi aprovado por despacho ministerial ide 4 de Novembro 
do ano findo: 

Prédio urbano pertencente a Helena Martins Go
mes, sito na Rua Dezanove, com o número ide po
lícia 851, inscrito na matriz predial urbana da 
vila de Espinho sob o artigo 470 e omisso na Con
servatória do Registo Predial, confrontando do 
nascente com Margarida Martins Gomes, do 
poente com Regina de Oliveira, do norte com 
Margarida Martins Gomes e do sul com Rua De
zanove. 

Prédio urbano pertencente a Margarida Martins 
Gomes, sito na Rua Dezanove, com o número de 
polícia 357, inscrito na matriz predial urbana sob 
o n.° 471 e omisso na Conservatória do Registo 
Predial, confrontando do nascente com Helena 
Martins Gomes e Rua Dezasseis, do poente com 
Helena Martins Gomes e outra, do norte com a 
proprietária e do sul com Rua Dezanove e Helena 
Martins Gomes. 

Prédio urbano pertencente a Helena Martins Go
mes, sito na Rua Dezanove, com o número de po
lícia 365, omisso na Conservatória do Registo 
Predial, mas inscrito na matriz predial urbana 
sob o n.° 2019, confrontando do nascente com a 
Rua Dezasseis, do poente com Margarida Martins 
Gomes, do norte com Margarida Martins Gomes 
e do sul com Rua Dezanove. 

Ministério das Obras Públicas, 28 de Julho de 1954.— 
O Ministro das Obras Públicas, Eduardo Arantes e Oli
veira. 

Maria Júl ia Bandeira, telefonista desta Direcção-Ge
ral — 28 dias. 

Por despacho de 29 do corrente: 

Concedidas as seguintes licenças graciosas, ao 
abrigo dos artigos 11.° e 12.° e seus parágra
fos do Decreto n.° 19 478, de 18 de Março de 
1931: 

José da Purificação Cristina Gonçalves, desempenhando, 
interinamente, as funções de agente técnico de enge
nharia civil de 3.a classe, em serviço na Direcção dos 
Edifícios de Lisboa — 30 dias. 

Natália Maria Cosmo Coelho Ramos, tereeiro-oficial, em 
serviço na Direcção dos Serviços dos Monumentos Na
cionais — 27 dias. 

António Vicente Ferreira, desenhador de 3.a classe, em 
serviço na Direcção dos Edifícios de Lisboa — 30 dias. 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio
nais, 30 de Julho de 1954. — O Engenheiro Director-
-Geral, Henrique Gomes da Silva. 

Por despacho 'de 28 do corrente: 
Concedidas as seguintes licenças, ao abrigo dos 

artigos 11.° e 12.° e seus parágrafos do De
creto n.° 19 478, de 18 de Março de 1931: 

Fernando Gomes, desenhador de l.a classe, em serviço 
na Direcção dos Serviços de Construção — 30 dias. 

Para os devidos efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 965/600, celebrado entre esta Direcção-Geral e 
Manuel Nunes de Andrade para execução da emprei
tada de prédio militar n.° 1/21 da Praça de Valença 
do Minho (obras de adaptação a repartições públicas), 
mo valor de 547.540$, foi precedido de minuta apro
vada em Conselho de Ministros por despacho de 16 do 
mês findo e visado pelo Tribunal de Contas em 21 do 
corrente mês, constando do visto serem devidos emolu
mentos, nos termos ido Decreto n.° 22 257. 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio
nais, 27 de Julho de 1954. — O Engenheiro Director-
-Geral, Henrique Gomes da Silva. 

Para os devidos efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 962/597, celebrado entre esta Direcção-Geral e 
Manuel Domingues Chaves para execução da lemiprei-
tada de obras de conclusão do restauro da igreja matriz 
de Armamar, no valor de 78.900$, foi aprovado por 
despaebo de (S. Ex.a o -Subsecretário de Estado das 
Obras Públicas de 9 do corrente e visado pelo Tribunal 
de Contas em 19 do mesmo mês, constando do visto 
serem devidos emolumentos, nos termos do Decreto 
n.° 22 257. 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio
nais, 27 de Julho de 1954. — O Engenheiro Director-
-Gerail, Henrique Gomes da Silva. 

Para os devidos efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 966/601, celebrado entre esta Direcção-Geral e 
José Rodrigiies para execução da lampr-eitada de cons
trução de um edifício escolar no concelho de Tondela, 
freguesia de iS. Miguel do Outeiro, distrito de Viseu, 
5.a fase (empreitada n.° 23, secção do centro), no 
valor de 84.400$, foi aprovado por despacho de iS. Ex.a o 
Ministro das Obras Públicas de 7 do corrente e visado 
pelo Tribunal de Contas em 21 do mesmo mês, cons
tando do visto serem devidos emolumentos, nos termos 
do Decreto n.° 22 257. 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio
nais, 27 de Julho de 1954. — O Engenheiro Director-
-Geral, Henrique Gomes da Silva. 
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Paira os devidos 'efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 967/602, celebrado entre esta Direcção-Geral e 
Messias Pereira de Carvalho para execução da emprei
tada de construção de três edifícios escolares nos con
celhos de Águeda, Albergaria-a-Velha e Aveiro, dis
trito de Aveiro, 5.a fase (empreitada n.° 2-A, secção 
do centro), mo valoir de 319.900$, foi aprovado por 
despacho de S. Ex.a o .Ministro 'das Obras Públicas 
de 7 do corrente e visado pelo Tribunal de Contas em 
21 do mesmo mês, constando do visto serem devidos 
emolumentos, nos termos do Decreto n.° 22 257. 

Direcção-Geral dos Edifícios e MonumentOiS Nacio
nais, 27 de Julho de 1954. — O Engenheiro Dixector-
-Gerall, Henrique Gomes da Silva. 

S. Ex.a o Subsecretário de Estado das Obras Públicas 
de 9 do corrente e visado pelo Tribunal de Coutas em 
19 do mesmo mês, constando do visto serem devidos 
emolumentos, nos termos do Decreto n.° 22 257. 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio
nais, 27 de Julho de 1954. — O Engenheiro Dixector-
-Geral, Henrique Gomes da Silva. 

Para os devidos efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 960/595, celebrado entre esta Direcção-Cerai e 
António Lopes para execução da .empreitada de cons
trução de um edifício escolar mo concelho de Almeirim, 
distrito de Santarém <(5.a fase), no valoT de 90.500$. 
foi aprovado por despacho de S. Ex.a o Subsecretário 
de Estado das Obras Públicas ide 9 ido corrente e visado 
pelo Tribunal de Contas em 19 do mesmo mês, cons
tando do visto serem devidos emolumentos, nos termos 
do Decreto n.° 22 257. 

Direeção-jGeral dos Edifícios e Monumentos Nacio
nais, 27 d-e Julho de 1954. — O Engenheiro Director-
-Geral, Henrique Gomes da Silva. 

Direcçáo-Geral dos Serviços de Urbanização 

Nos termos do disposto no Decreto n.° 34 993, de 11 
de Outubro de 1945, e tendo em vista o que propõe a 
Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização : manda o 
Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das 
Obras Públicas, fixar a zona de protecção do edifício 
do Hospital Escolar do Porto, de harmonia com a planta 
anexa a esta portaria. 

Ministério das Obras Públicas, 16 de Julho de 1954.— 
O Ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e 
Oliveira. 

Para os devidos efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 964/599, celebrado entre esta Direcção-Geral e 
a firma Martins & Figueiredos, Irmãos, L.da, para exe
cução ida empreitada de construção de três edifícios es
colares no concelho de Tondela, distrito de Viseu, 
5.a fase (empreitada n.° 24, secção do centro), no valor 
de 339.450$, foi aprovado por despacho de S. Ex.a o 
Subsecretário de Estado das Obras Públicas de 10 do 
corrente e visado pelo Tribunal de Contas em 21 do 
mesmo mês, constando do visto serem devidos emolu
mentos, nos termos do Decreto n.° 22 257. 

Direcção-iGeral dos Edifícios e Moinumentos Nacio
nais, 27 de Julho de 1954. — O Engenheiro Diiector-
^Geral, Henrique Gomes da Silva. 

Para os devidos efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 963/598, celebrado entre esta Direcção-Geral e 
José da iSilva Júnior para execução da empreitada de 
construção de quatro edifícios escolares no concelho de 
Vale de Cambra, distrito de Aveiro (5.a fase), no valor 
de 335.000$, foi aprovado por despacho de iS. Ex. a o 
Subsecretário de Estado das Obras Públicas de 9 do 
corrente e visado pelo Tribunal de Cantas em 19 do 
mesmo mês, constando do visto serem devidos emolu
mentos, nos termos do Decreto m.° 22 257. 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio
nais, 27 de Julho de 1954. — O Engenheiro Director-
-Geral, Henrique Gomes da Silva. 

Para os devidos efeitos se declara que o contrato 
n.° 60 961/596, celebrado entre esta Direcção-Geral e 
a firma Engenharia Construtora, L. to, para execução da 
empreitada de construção de dois edifícios escolares no 
concelho.de Coruche, distrito de Santarém (5.a fase), 
no valor de 294.172$, foi aprovado por despacho de 

HOSPITAL ESCOLAS DO PORTO 

LIMITE DA ZONA DE PD0TECÇA0 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi
nistro das Obras Públicas, declarar, nos termos do 
n.° 1.° do artigo 12.° da Lei n.° 2030, de 22. de Junho 
de 1948, a utilidade pública e a urgência de expropria
ção das parcelas a seguir descritas, sitas no lugar de 
Parede, concelho de Cascais, com todas as suas acessões 
e servidões, sem reserva alguma, necessárias às obras de 
urbanização da zona circunvizinha da igreja de Pa
rede, cujo projecto e comparticipação do Estado foram 
aprovados por despacho ministerial de 26 de Fevereiro 
de 1953: 

Parcela de terreno com a área de 350,75 m2, per
tencente à Sociedade Agrícola de Vale Elor, L.da, 
a destacar do prédio rústico inscrito na respec
tiva matriz predial no artigo 2849, secção 81, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.° 20 085. Confronta: a norte com a Rua 
de Gomes Ereire de Andrade, a sul com Sofia 

http://concelho.de


4 DE AGOSTO DE 1954 4 9 1 9 

rio de Estado do Ultramar, e de que foi relator o 
lEx.mo Conselheiro Dr. José de Meneses Pita e Castro. 

Acordam os do Supremo Tribunal Administrativo na 
secção do contencioso administrativo: 

A Companhia Agrícola e Fabril da Guiné, sociedade 
anónima de responsabilidade limitada, com sede em 
Lisboa e domicílio na Avenida 24 de Julho, 34, con
cessionária de terrenos na Guiné, recorre do despacho 
do Sr. Subsecretário de Estado do Ultramar, de 5 de 
Março de 1953, que desatendeu o pedido da recorrente 
contido nos seus requerimentos de 10 de Dezembro de 
1951 e 7 de Novembro de 1952, com os fundamentos 
seguintes: 

A Companhia recorrente, até 1950, era simultanea
mente foreira e rendeira de terrenos no arquipélago de 
Bijagoz, possuindo-os por justo título e de boa fé. 

O aforamento foi-lhe rescindido pelo Decreto 
n.° 37 735, de 14 de Janeiro de 1950, e o arrendamento 
não foi renovado. 

Daquele decreto de rescisão interpôs recurso, mas 
não veio a ser provido por acórdão da secção, confir
mado em tribunal pleno (Diário do Governo n.° 46, 
2.a série, de 1952). 

Em Maio de 1950, o Governo da província da Guiné 
tomou posse de todos os valores da Companhia recor
rente dos terrenos, idas benfeitorias ou incorporações 
ou acessões e ainda de objectos móveis ou pertences 
complementares daquelas benfeitorias ou incorporações 
ou acessões. 

/Mas sucede que a Companhia recorrente, nos trinta 
e sete anos de exploração agrícola e industrial dos ter
renos concedidos, levantou inúmeros edifícios, executou 
volumosas obras, montou equipamentos industriais, 
construiu centenas de quilómetros de estradas e cami
nhos e fez plantações de ©spécies indígenas no valor 
global de 80.29' contos, imeluindo-se neste montante o 
valor dos pertences, conforme tudo se discriminou no 
requerimento de 1951. 

E por isso veio pedir ao Sr. Ministro do Ultramar 
o pagamento das indemnizações devidas por essas ben
feitorias e objectos móveis, o que foi indeferido pelo 
despacho em recurso, fundado em que, no aforamento, 
tanto p artigo 48.° da Carta de Lei de 9 de Maio de 
1901 como os textos correspondentes da portaria vi
gente na Guiné excluem toda e qualquer indemnização 
s não peTmitean que se formule interpretação restritiva 
e, no arrendamento, só as benfeitorias voluptuárias po
dem ser levantadas e< sem detrimento, e nenhumas ou
tras poderão ser reclamadas, nem haverá que pagá-las, 
nos termos do artigo 134.° do regulamento aprovado pela 
Portaria n.° 27, de 22 de Fevereiro de 1938, regime 
este que ficou estipulado na cláusula iv do contrato de 
arrendamento. 

Este despacho, porém, violou a lei e ofendeu os di
reitos da Companhia recorrente. 

O aforamento, feito ao abrigo da Carta de Lei de 
1901 e do seu regulamento ide 29 de Setembro desse 
ano, ainda é regulado por estes diplomas. 

E o artigo 158.° do regulamento de 1901 permite 
ao foreiro, findo o contrato, remover todas as constru
ções e trabalhos feitos no terreno ou a ser pago dos 
mesmos por um preço a estabelecer segundo os precei
tos consignados no Código Civil, que são os artigos 499.°, 
2299.°, 2302.° e 2306.°, e esta doutrina aplica-se a 
todas as formas de rescisão do contrato de aforamento, 
por este ser de natureza perpétua. 

O disposto no artigo 48.° da Carta de Lei de 1901, 
não dando ao foreiro direito a indemnização alguma 
quando o aforamento é rescindido, não pode deixar de 
se referir à indemnização de perdas e danos estabele
cida no artigo 706.° do Código Civil, e em nenhuma das 

categorias ali mencionadas se enquadram as benfei
torias ou incorporações ou acessões. 

Quanto ao arrendamento, porque foi feito ao abrigo 
do Decreto n.° .3641 e seu regulamento, aprovado pelas 
Portarias Provinciais n.° 597 de 1919 e n.° 27 de 1938, 
com a ressalva contida no artigo 50.° daquele primeiro 
diploma, também haveria que observar a Carta de Lei 
de 1901 e seu regulamento. 

Por ©feito dessa ressalva, o princípio a observar nos 
arrendamentos caducos é formulado no artigo 158.° do 
regulamento de 1901, por força do seu artigo 181.", 
que permite aos arrendatários, como aos foreiros, ou 
remover as benfeitorias ou serem pagos do preço a 
estabelecer segundo os já mencionados preceitos do Có
digo Civil. 

Nem as disposições porventura em contrário do De
creto n.° 3461 e portarias provinciais, nomeadamente 
o artigo 102.° do regulamento d© 1919 © o aTtigo 134.° 
do regulamento de 1938, nem a cláusula iv ido contrato 
terão relevância ou consistência legal, e até constitu
cional, quando a elas se opõem, os princípios gerais con
tidos na lei civil. 

Quando, porém, se entendesse que eram válidas as 
disposições regulamentares, em contrário do estabele
cido no artigo 181.° do regulamento de 1901, e que a 
cláusula iv do contrato excluía o direito de o arrenda
tário receber o preço das benfeitorias, só às benfeito
rias agrícolas poderiam respeitar essas inibições, em 
virtude da permissão contida no artigo 1615.° do Có
digo Civil. 

Mas, quando não tivesse o direito de exigir o preço 
delas, consequência desta última interpretação, nem 
assim ficaria o arrendatário inibido de levantar as ben
feitorias voluptuárias e úteis. 

Termos em que pede o provimento do recurso e a anu
lação do despacho recorrido. 

Na sua resposta de fl. . . . o Sr. Subsecretário de Es
tado do Ultramar sustenta que o recurso é não só ma
nifestamente inviável, como seria improcedente. 

O despacho em recurso constitui um mero acto interno 
da administração, simplesmente opiniativo © destinado 
a orientar os serviços relativamente à conduta a seguir 
no caso concreto que se discute, e não representa, por 
conseguinte, um acto definitivo e executório, que possa 
ser susceptível de impugnação contenciosa. 

E, quanto ao fundo, expõe: que a interpretação res
tritiva que a Companhia Tecorrente dá ao artigo 48." 
da Carta de Lei de 1901 não é de aceitar, porque a 
lei não distingue quando declara o enfiteuta sem direito 
a indemnização alguma, e, por outro lado, porque o 
artigo 158.° do regulamento de 1901 não conduz à 
conclusão a que a recorrente chega, nem mesmo sob 
a invocação do artigo 499." do Código Civil; que uma 
•coisa é, ao findar o prazo do respectivo contrato, poder 
remover todas as construções e trabalhos feitos no ter
reno e outra coisa é ter o direito a essa remoção ou ao 
valor correspondente a tais benfeitorias no caso de res
cisão, em que a lei expressamente nega o direito a toda 
e qualquer indemnização; que, embora de natureza 
perpétua, o emprazamento não deixa de estar normal
mente sujeito a duração meramente temporária, veri
ficadas que sejam determinadas ocorrências, tais como 
a remição e a expropriação por utilidade pública, esta 
expressamente ressalvada no artigo 11.° e § único do 
regulamento de 1901, e foi para tais casos que o ar
tigo 158.° providenciou; que o termo do emprazamento 
por qualquer destas circunstâncias não pode, logica
mente, ter os mesmos efeitos do termo resultante da 
rescisão, visto esta assentar sempre na falta de cumpri
mento das obrigações contratuais por parte do enfi
teuta, o que bem justifica a negação do direito à re-
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moção ou pagamento das benfeitorias; que a pretensão 
ida recorrente, relativamente às 'benfeitoria» nos terrenos 
concedidos por arrendamento, não tem igualmente fun
damento legal; que o» artigos 1614.° e outros do Có
digo Civil e os artigos 181.° e 158.° do regulamento de 
1901, que a recorrente invoca, são impertinentes para 
a solução do caso sub judice, cuja disciplina se encon
tra especificadamente feita no artigo 134.° do regula
mento da Guiné, aprovado pela Portaria n.° 27, de 8 
de Fevereiro de 1936, e na cláusula iv do contrato de 
9 de Fevereiro de 1939; que o Decreto n.° 3641, como 
claramente se infere do seu preâmbulo, teve por fim 
modificar para a Guiné o regime da Carta de Lei de 
1901, do seu regulamento' e das instruções de 2 de 
Setembro de 1902, no sentido de acautelar melhor os 
interesses do Estado através da nova regulamentação 
ordenada no artigo 50.°; que o regulamento da Guiné 
nada mais fez do que reeditar, em obediência ao citado 
artigo 50.°, os preceitos dos artigos 130.° e seguintes 
do regulamento de Moçambique, aprovado pelo De
creto n.° 3983, de modo' que não houve ofensa da Cons
tituição Política, de que, aliás, o tribunal não poderia 
conhecer; que a recorrente, procurando restringir o al
cance do artigo 134.° do regulamento da Guiné às1 ben
feitorias agrícolas, fá-lo arbitrária e especiosamente; 
que o legislador não só não fez neste artigo distinção 
alguma quanto à espécie e natureza das benfeitorias, 
o que seria suficiente para a rejeição da tese da recor
rente, mas até mostrou expressamente que considerava 
abrangidas todas as formas de valorização e melhora
mento dos terrenos arrendados, como se pode verificar 
no artigo 139.°, onde se mencionam as construções, má
quinas e culturas, e no artigo 37.°, onde se proíbe e 
manda punir severamente o levantamento ou desvio dos 
terrenos de quaisquer valores pertencentes ao Estado 
ou devam pertencer aos novos arrendatários; que os 
pertences ou móveis, máquinas, utensílios e ferramen
tas complementares das benfeitorias, ao contrário do 
que a recorrente inculca, não podem, poi», deixar de 
se considerar sujeitos ao regime do artigo 134.° do re
gulamento da Guiné, como parte integrante que são das 
benfeitorias. 

Alegou ainda a Companhia recorrente, desenvolvendo 
os fundamentos jurídicos, do recurso, o qual, no parecer 
do digno magistrado do Ministério Público, se não for 
rejeitado não merece provimento. 

Tudo visto, relatado e discutido em conferência: 
A Companhia recorrente, pelo seu requerimento de 

10 de Dezembro de 1951, depois de várias considerações 
que não interessam, solicitou ao Sr. Ministro do Ul
tramar ordem para que lhe fosse paga a indemnização 
a que se julga com direito pelas benfeitorias realizadas 
nas diversas ilhas, tanto nos terrenos arrendados, como 
nos aforados, segundo as verbas que a seguir discri
minou e montam ao total de »80.29 contos (processo 
apenso a fis. 1 e seguintes). 

No requerimento de 7 de Novembro de 1952 pediu 
que o assunto do seu requerimento anterior obtivesse 
rapidamente solução. 

Em virtude desta insistência foi proferido o despacho 
recorrido e do qual a recorrente tomou conhecimento 
oficial pelo ofício junto a fl. 15 dos autos. 

Mas importa notar que, ao contrário ido usual, o des
pacho recorrido não empregou o termo- «indeferido», 
antes escreveu: «Não encontro fundamento legal para 
atribuir a indemnização requerida», mostrando por es
tes dizeres a intenção de emitir apenas uma opinião e 
não a resolução final sobre a matéria do requerimento. 

O pedido da recorrente envolvia a resolução de duas 
questões. 

A primeira, saber se havia ou não lugar à indemni
zação pedida e, no caso afirmativo, surgia a segunda 

questão, que dizia respeito ao quantitativo da indemni
zação. 

Desde que se comece por considerar o segundo pro
blema torna-se logo evidente que a fixação do preço 
a pagar só poderia fazer-se em audiência contraditória 
dos interessados. 

Para tal efeito, porém, o processo administrativo gra
cioso não se mostra o competente, pois não há lei ou 
regulamento a indicar as formalidades e a marcha dum 
processo adequado à hipótese dos autos. 

Por outro lado, o que se discute na primeira ques
tão acima enunciada resolve-se na apreciação de di
reitos emergentes de contratos que não podem quali-
ficar-se juridicamente de administrativos, dado que 
têm natureza civil. 

Efectivamente, o § único do artigo 815.° do Código 
Administrativo enumera taxativamente quais os con
tratos que, por sua natureza, são administrativos, não 
incluindo entre eles as concessões por aforamento ou 
arrendamento de terrenos. 

E tanto assim é que a recorrente, ao procurar demons-
trair o seu direito à indemnização, funda-se exclusiva
mente ou em preceitos de lei de carácter civil ou em 
disposições constantes do Código Civil. 

E estas considerações conduzem a reforçar a afirma
ção de que o despacho recorrido é meramente opiniativo, 
visto ter tido o propósito de não invadir as atribuições 
dos tribunais ordinários, deixando, deste modo, o campo 
livre para a recorrente fazer valer, nos juízos compe
tentes, os direitos que se arroga. 

Se assim não fosse, o que só por hipótese se admite, 
haveria então que anular o despacho recorrido por ex
cesso de poder, na modalidade de usurpação de poder, 
e remeter a recorrente para o tribunal cível. 

Ë que, por força do 'disposto no § 2.° do n.° 3.° do 
artigo 1.° do Decreto com força de lei n.° 18 017, de 
27 de Fevereiro de 1930, foram expressamente 'excluídas 
do, objecto do contencioso administrativo a® questões 
privativas do foro' civil. 

E, como já se ponderou, são questões privativas do 
foro civil as que a recorrente suscita no presente re
curso. 

Por estes fundamentos, rejeitam o presente recurso, 
sem prejuízo de a recorrente,, usando dos meios compe
tentes, ver resolvidas as questões que levanta nestes 
autos. 

Custas pela recorrente, as quais fixam em 1.000$. 
Lisboa, 27 de Novembro de 1953. — José de Meneses 

Pita e Castro — António Arlindo Teixeira Martins — 
Alfredo Mendes de Almeida Ferrão. — Fui presente, 
Luís Costa da Cunha Valente. 

Está conforme. 

Secretaria do Supremo Tribunal Administrativo, 5 
de Janeiro de 1954 .—O Secretário, Caiiíos Alberto 
de Sousa de Oliveira. 

Secção do Contencioso das Contribuições e Impostos 

Recurso n.° 12 062, em que é recorrente a Fazenda Na
cional, recorrida Aliança Comercial da Beira, L.aa, 
e de que foi relator o Ex.m° Conselheiro Dr. Joaquim 
Martins da Cunha. 

Acordam os da 2." secção do Supremo Tribunal 
Administrativo : 

Em face de participações que lhe foram enviadas 
pela Inspecção-Geral de Finanças, o Sr. Chefe da Sec
ção de Finanças do concelho de Santa Comba Dão 
acusa a Aliança Comercial da Beira, L.da, com sede em 
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D i s t r i t o d e " V i s e u 

Concelho de Mortágua 

Hidráulica e saneamento — Obras municipais —Abastecimento de 
águas — Obras sem distribuição domiciliária — Capítulo 4.°, 
artigo 28.°, n.° 2), alínea a) — Processo n.° 2630/A. 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi
nistro das Obras Públicas, que seja reforçada com 6.900)? 
a comparticipação de 9.300$ concedida, pelo Fundo de 
Desemprego, à Câmara Municipal de Mortágua para 
execução da obra de abastecimento de água a Santa 
Cristina, cujo orçamento, actualizado, se desdobra como 
segue : 

Mão-de-obra 16.714$00 
Materiais 3.938,500 
Despesas gerais 948$00 

21.600ÃÕÕ 

O prazo fixado para a conclusão da referida obra é 
ampliado até 31 de Outubro de 1955. 

Ministério das Obras Públicas, 19 de Julho de 1954.— 
Pelo Ministro das Obras Públicas, Alberto Saraiva e 
Sousa, Subsecretário de Estado das Obras Públicas. 

• 

D i s t r i t o d e B r a g a 

Concelho de Fafe 

Hidráulica e saneamento — Obras municipais — Estudos, projectos 
e pesquisas — Capítulo 4.°, artigo 28.°, n.° 2), alínea e) — Pro
cesso n.° 489-A/A. 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Minis
tro das Obras Públicas, que seja reforçada com 31.500$ 
a comparticipação de 68.500$ concedida, pelo Fundo de 
Desemprego, à Câmara Municipal de Fafe para execução 
da obra de abastecimento de água à vila de Fafe (pes
quisas para reforço do caudal estival), cujo orçamento, 
actualizado, se desdobra como segue : 

Mão-de-obra 107.166$68 
Materiais 87.077$00 
Despesas gerais 5.756$32 

w — - «- 200.000$00 

O mesmo reforço é escalonado da seguinte forma: 
Por conta do orçamento do ano de 1954 10.000$00 
Por conta do orçamento do ano de 1955 21.500$00 

O prazo fixado para a conclusão da referida obra ó 
ampliado até 31 de Outubro do 1955. 

Ministério das Obras Públicas, 19 de Julho de 1954.— 
Pelo Ministro das Obras Públicas, Alberto Saraiva e 
Sousa, Subsecretário de Estado das Obras Públicas. 

D i s t r i t o d e C a s t e l o B r a n c o 

Concelho de Penamacor 

Hidráulica e saneamento — Obras municipais — Abastecimento de 
águas — Obras sem distribuição domiciliária — Capítulo 4.°, 
artigo 28.", n.° 2), alínea a) — Processo n.° 1231/A. 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi
nistro das Obras Públicas, que seja reforçada com 36.825$ 
a comparticipação de 56.880$ concedida, pelo Fundo 
de Desemprego, à Câmara Municipal de Penamacor 
para execução da obra de abastecimento de águas à po

voação de Águas (l.a fase), cujo orçamento, actualizado, 
se desdobra como segue: 

Mão-de-obra 76.623$53 
Materiais . . . . 37.991$96 
Expropriações 2.520$00 
Despesas gerais 7.804#51 

124.940^00 

O prazo fixado para a conclusão da referida obra é 
ampliado até 31 de Outubro de 1955. 

Ministério das Obras Públicas, 19 de Julho de 1954.— 
Pelo Ministro das Obras Públicas, Alberto Saraiva e 
Sousa, Subsecretário de Estado das Obras Públicas. 

D i s t r i t o d e C o i m D r a 

Concelho de Argani l 

Hidráulica e saneamento — Obras municipais — Abastecimento de 
águas — Obras sem distribuição domiciliária — Capítulo 4.°, 
artigo 28.°, n.° 2), alínea a) — Processo n.° 3450/A. 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi
nistro das Obras Públicas, que seja reforçada com 58.500$ 
a comparticipação de 12.000$ concedida, pelo Fundo de 
Desemprego, à Junta de Freguesia de Celavisa para exe
cução da obra de abastecimento de água à povoação de 
Celavisa (l.a fase), cujo orçamento, actualizado, se des
dobra como segue: 

Mão-de-obra . 39.174$62 
Materiais 43.467$11 
Expropriações 4.790$00 
Despesas gerais .' 6.568$27 

94.000fl00 

O prazo fixado para a conclusão da referida obra é 
ampliado até 31 de Outubro de 1955. 

Ministério das Obras Públicas, 19 de Julho de 1954.— 
Pelo Ministro das Obras Públicas, Alberto Saraiva e 
Sousa, Subsecretário de Estado das Obras Públicas. 

D i s t r i t o d e C a s t e l o B r a n c o 

Concelho de Oleiros 

Hidráulica e saneamento —Obras municipais —Abastecimento de 
águas — Obras sem distribuição domiciliária — Capítulo 4.°, 
artigo 28.°, n.° 2), alínea a) — Processo n.° 1462/A. 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi
nistro das Obras Públicas, que seja reforçada com 39.360$ 
a comparticipação de 352.950$ concedida, pelo Fundo 
de Desemprego, à Junta de Freguesia de Orvalho para 
execução da obra de abastecimento de água à sede da 
freguesia de Orvalho, 1.* fase (construção de um lava
douro), cujo orçamento, actualizado, se desdobra como 
segue : 

Mão-de-obra 186.514$74 
Materiais - 302.324$03 
Expropriações 9.628$00 
Despesas geraiB 20.013$23 
Elaboração do projecto 4.600$00 

523.080$00 

O prazo fixado para a conclusão da referida obra é 
ampliado até 31 de Outubro de 1955. 

Ministério das Obras Públicas, 19 de Julho de 1954. -— 
Pelo Ministro das Obras Públicas, Alberto Saraiva e 
Sousa, Subsecretário de Estado das Obras Públicas. 
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D i s t r i t o d e C a s t e l o B r a n c o 
Concelho de Oleiros 

Hidráulica e saneamento — Obras municipais — Abastecimento de 
águas — Obras sem distribuição domiciliária — Capítulo 4.°, 
artigo 28.°, n.° 2), alínea a) — Processo n.° 1277/A. 

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi
nistro das Obras Públicas, que seja reforçada com 47.700$ 
a comparticipação de 78.719)590 concedida, pelo Fundo 
de Desemprego, à Junta de Freguesia de Oleiros, para 
execução da obra de abastecimento de água a Milrico 
(2.a fase) e construção de um lavadouro, cujo orçamento, 
actualizado, se desdobra como segue: 

Mãodeobra 72.694$80 
Materiais 89.268$67 
Expropriações 4.350$00 
Despesas gerais 4.826$53 
Elaboração do projecto 4.400$00 

175.540^00 

O prazo fixado para a conclusão da referida obra é 
ampliado até 31 de Outubro de 1955. 

Ministério das Obras Públicas, 19 de Julho de 1954.— 
Pelo Ministro das Obras Públicas, Alberto Saraiva e 
Sousa, Subsecretário de Estado das Obras Públicas. 

MINISTÉRIO DO ULTRAMAR 

Direcção-Geral de Administração Política e Civil 

Repartição do Pessoal Civil 

Por despacho de 23 do corrente mês: 
Engenheiro Fernando de Oliveira Mouta, investigador 

da Junta das Missões Geográficas e de Investigações 
do Ultramar —concedidos 30 dias de licença gra
ciosa, nos termos do artigo 12.° do Decreto n.° 19 478, 
de 18 de Março de 1931. 

Por despachos de 26 do corrente mês: 
José da Silva Vigário, administrador de circunscrição 

de l.a classe do quadro administrativo de Angola ■— 
confirmado o parecer da Junta de Saúde do Ultra
mar, que, em sua sessão de 22 do corrente mês, lhe 
arbitrou 60 dias de licença para se tratar. 

Rui Clemente Teixeira, secretário de circunscrição do 
quadro administrativo de Angola — confirmado o pa
recer da Junta de Saúde do Ultramar, que, em sua 
sessão de 22 do corrente mês, lhe arbitrou 60 dias de 
licença para se tratar. 

Henrique Constant Krus Burnay, secretário de circuns
crição do quadro administrativo da província de An
gola — confirmado o parecer da Junta de Saúde do 
Ultramar, que, em sua sessão de 22 do corrente, lhe 
arbitrou 60 dias de licença para se tratar. 

Jorge Armando Amzalak dos Santos, secretário de cir
cunscrição do quadro administrativo da província de 
Angola — confirmado o parecer da Junta de Saúde 
do Ultramar, que, em sua sessão de 22 do corrente, 
lhe arbitrou 60 dias de licença para se tratar. 

Paulo Manuel dos Santos Manso Toscano, secretário de 
circunscrição do quadro administrativo da província 
de Angola — confirmado o parecer da Junta de 
Saúde do Ultramar, que, em sua sessão de 22 do 
corrente, lhe arbitrou 60 dias de licença para con
tinuar o tratamento. 

Para serem publicados no «.Boletim Oficial» de 
Angola. 

Ezequiel Ferreira Ascensão, chefe de posto do quadro 
administrativo da província de Moçambique — con
firmado o parecer da Jun ta de Saúde do Ultramar, 
que, em sua sessão de 22 do corrente, lhe arbitrou 
60 dias de licença para continuar o tratamento. 

Celeste Teixeira Cardoso, dactilógrafa contratada da 
CâmaTa Municipal de Lourenço Marques —confir
mado o parecer da Junta de Saúde do Ultramar, que, 
em sua sessão de 22 do corrente, lhe arbitrou 90 dias 
de licença para continuar o tratamento. 

António João Teles Pereira de Vasconcelos, adminis
trador de circunscrição de 3.a classe de Moçambi
que — confirmado o parecer da Junta de Saúde do 
Ultramar, que, em sua sessão de 22 do corrente mês, 
lhe arbitrou 60 dias de licença para se tratar. 

José Marques Lopes, aspirante do quadro administra
tivo, privativo de Moçambique — confirmado o pare
cer da Junta de Saúde do Ultramar, que, em sua 
sessão de 22 do corrente mês, lhe arbitrou 601 dias 
de licença para se tratar. 

Augusto Marques, cobrador, contratado, dos serviços 
municipalizados de viação de Lourenço Marques — 
confirmado o parecer da Junta de Saúde do Ultramar, 
que, em sua sessão de 22 do corrente mês, lhe arbi
trou 90 dias de licença para continuar o tratamento. 

Hermínia Barros Coimbra, maquinista, contratada, da 
Repartição Técnica de Estatística Geral de Moçam
bique — confirmado o parecer da Junta de Saúde do 
Ultramar, que, em sua sessão de 22 do corrente mês, 
lhe arbitrou 90 dias de licença para continuar o tra
tamento. 

Para serem publicados no «Boletim Oficial» de 
Moçambique. 

Carlos Alberto Monteiro Leite, chefe de posto do qua
dro administrativo da província de Timor —confir
mado o parecer da Junta de Saúde do Ultramar, que. 
em sua sessão de 22 do corrente mês, lhe arbitrou 
30 dias de licença para continuar o tratamento. 

Para ser publicado no «Boletim Oficial» de Ti
mor. 

DirecçãoGeral de Administração Política e Civil, 
30 de Julho de 1954. — Pelo DirectorGeral, Henrique 
Cabrita. 

Por portaria de 29 de Julho de 1954: 

Aurora Augusta Pinto da Cruz Teixeira Guimarães, 
professora cio ensino primário da província de An
gola — concedida a medalha de OUTO de assiduidade 
de serviço, nos termos do artigo 7.° do Decreto 
n.° 35 904, de 12 de Outubro de 1946. 

Para ser publicada no «Boletim Oficial» de An
gola. 

DirecçãoGeral de Administração Política e Civil, 
30 de Julho de 1954. — O DirectorGeral, José Bossa. 

Conselho Superior Técnico das Alfândegas 
do Ultramar 

De harmonia com o disposto no artigo 9.° do Décreto
nLei n..° 31 104, de 16 de Janeiro de 1941, se publica o 
seguinte: 

Acórdão proferido no processo de revisão n.° 7/1952, 
vindo do Estado da Índia. Relator, o Ex.mo Inspector 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS Exm^. Senhor Re i to r da Univers idade de P e r t e 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

L« 4 .Proc.0 .22 
o r 122/69 

Tenhe a henra de enviar a V. Ex*., em triplicada, 
a fetecépia de uma carta recebida da Cempanhia Hidroeléctrica 
de Nerte de Portugal pel© Senhor Director do Observatório As
tronómico desta Faculdade, acompanhada de fotocópia de um dese
nho, em que se solicita autorização para instalar no terreno de 
Estado um cabo de alta tensão, enterrado, para alimentar a Emis
sora Nacional. 

Ouvido © Senhor Director de Observatóri©, cumpre-
-me dar a seguinte informação: 

Se o cabo de alta tensão não prejudicar a vedação 
do terreno d© Estad© e apresentar características técnicas 
de blindagem de mode a não perturbar as condições de rece-
pçã© de sinais horárias radioeléctricas em baixa, média e 
alta frequência, e nã© introduzir ruíd© (Hum) em diverses 
circuit©s electrónicas de alta impedância existentes n© 
Observatóri©, entend© que pede ser autorizada a instalação 
do cabe de alta tensa©. 

Â Bem da laça© 

Faculdade de Ciências d© Pert©, 25 de Fevereir© de 1969 
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T E L E Q R A M A S — C H E N O P 

Roga-a. o favor da indicar na raapoata 
o n.* da rafarancia, a tratar um só M -

aunto am cada carta. 

8. A. R L 

( P A L Á C I O DO C O M É R C I O ) 
R U A DE SA DA B A N D E I R A , 6 1 7 - 1 . - l i a . 

P O R T O 

Exmfl. Snr . D i r e c t o r do 
Observa tó r io Astronómico da 
Univers idade do Por to 

Monte da Virgem 
V I U NOVA DE GAIA 

«.• 1 7 7 6 / 6 9 s/»m»tNa* w/RuwtNciA 1 4 8 / 2  1 P O R T O , 2 1 . 2 . 1 9 6 9 

ASSUNTO ; Ramal da R.T.P .  Monte da Virgem 

Exraû. Senhor: 

A fim de a s s e g u r a r a continuidade do fornecimento 
de e n e r g i a ao pos to de t ransformação da R a d i o t e l e v i s ã o P o r t u 

guesa no seu emissor do Monte da Virgem, pre t ende e s t a Compa

n h i a procede r ao es t abe lec imen to duma segunda al imentação em 
cabo s u b t e r r â n e o ( a p a r t i r do pos to de t ransformação da Emis

s o r a Nacional de Radiodifusão s i t u a d o na3 proximidades do 
O b s e r v a t ó r i o Astronómico) , prevendose p a r a t r a j e c t o do mesmo 
o i nd i cado a vermelho no desenho j u n t o . 

Nesta conformidade, vimos rogar a V. Ex*, a s u 

b i d a f i n e z a de nos a u t o r i z a r a procede r a montagem do r e f e r i d o 
cabo ou, no caso dessa au to r i zação não e s t a r d i r e c t a m e n t e de

pendente de V. Ex*. , nos o r i e n t a r sobre o caminho a s e g u i r pa

r a conseguirmos o fim em v i s t a . 

Na e x p e c t a t i v a do a l t o p a t r o c í n i o de V. Ex*. , 
e aprove i tando e s t a opor tun idade p a r a a p r e s e n t a r os nossoa 
r e s p e i t o s o s cumprimentos nos subscrevemos, com e levada c o n s i 

deração 

Anexo* 
1 Desl nû. 5124101.35,6. 

AP/FL. 

De V. Ex». 
Muito atentamente 

C H B N O P 
Companhia HitjroEléctrica do Norte de Portutral 

UM ADMINISTRADOR 
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