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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

SONGTSEN � CASA DE CULTURA DO TIBETE

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 1 de Junho de 2000,
lavrada a fl. 105, do livro de notas para escrituras diversas n.º 587-B,
do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação,
sem fins lucrativos, denominada SONGTSEN � Casa de Cultura do
Tibete, com sede na Rua da Misericórdia, 76, em Lisboa, e tem como
objecto agir para a salvaguarda e reconhecimento da cultura tibetana
e do seu povo, a defesa de valores humanistas a favor da paz e da
não violência, bem como actividades para uma melhor compreensão
entre todos os povos, sem discriminação.

Poderão ser admitidos como associados todas as pessoas que se
interessem pelos objectivos da associação.

1 � Será suspenso dos seus direitos, por decisão da direcção, o
associado que durante 12 meses consecutivos não pagar as suas quotas
após ter sido notificado para o fazer.

2 � A qualidade de associado cessa por morte ou demissão, exo-
neração e exclusão fundamentada da direcção quando se verificar
actividade contrária ao espírito e objectivos da associação ou que
prejudique o seu bom nome.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 01-2-16 128

ESTAÇÃO ALFA � ASSOCIAÇÃO CULTURAL
PARA O DESENVOLVIMENTO

Certifico que, pela escritura lavrada ontem, no livro de escrituras
diversas n.º 55-B, exarada a fl. 48, foi constituída a Associação,
denominada Estação Alfa � Associação Cultural Para o Desenvol-
vimento, com sede na Rua de São Dionísio, 1, Bonfim, Porto, ten-
do por objecto:

a) Desenvolver a cooperação e a solidariedade entre os seus asso-
ciados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática
da juventude;

b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relati-
vas aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e
privadas visando a integração social e o desenvolvimento de políti-
cas adequadas à sua juventude;

c) Promover a concepção, execução e apoio a programas e pro-
jectos de cariz social, cultural, ambiental, cívico e económico, de-
signadamente, através de acções de cooperação para o desenvol-
vimento para e com países em vias de desenvolvimento.

10 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06-2-051 095

AARG � ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS REUNIÕES
DE GASTRENTEROLOGIA

Sede: Centro Empresarial Capitólio,
Avenida de França, 358, loja 64, Porto

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 25 de Julho de 2000,
lavrada a fl. 65, do livro de notas n.º 254-D, do 7.º Cartório Notarial
do Porto, foi constituída uma Associação, denominada AARG �
Associação de Apoio às Reuniões de Gastrenterologia, com sede na
Rua de Santos Pousada, 1274, no Porto, cujo objectivo colaborar com
todas as pessoas singulares ou colectivas com vista ao máximo
aproveitamento de todas as potencialidades necessárias à melhoria do
nível de saúde da comunidade; edição de livros, revistas e outro material
didáctico e apoio à investigação da gastrenterologia clínica.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria do Céu da Silva Pinto
Leite. 10-2-118 762

DOGUE ALEMÃO CLUBE DE PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 2000, lavrada a fl. 61,
do livro de notas n.º 531-A, do 5.º Cartório Notarial do Porto, a cargo
da notária, licenciada Benvinda Azevedo Ferreira da Silva, foi constituída
a associação, com a denominação em epígrafe, abreviadamente designada
por D. A. C. P., com sede no Porto, na Travessa da Asprela, 7, freguesia
de Paranhos, que tem por objecto: melhorar a raça de cães dogue alemão
em Portugal, encorajar a criação, contribuir e desenvolver a sua promoção
e utilização.

A D. A. C. P. tem as seguintes qualidades de associados: fundadores,
efectivos, beneméritos e honorários.

Pode ser associado efectivo qualquer indivíduo de maior idade e
qualquer pessoa colectiva ou equiparada, que poderão ser nacionais
ou estrangeiros.

Para se ser admitido como associado efectivo deverá solicitá-lo,
por escrito, à direcção, a qual decidirá a sua admissão, e, quando
aceite, implicará a aceitação dos estatutos.

São considerados também associados efectivos todos os associa-
dos fundadores.

Pode ser retirada a qualidade de associado, àqueles que, deixando
de cumprir os seus deveres estatutários, lesem gravemente o bom
nome ou os interesses da associação.

Podem ser suspensos do exercício dos seus direitos, os associados
que faltem, por motivo não justificado, ao cumprimento dos seus
deveres sociais.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal, os quais são eleitos por períodos de três anos, podendo
ser reeleitos.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Fernando Selores
Morais de Sousa. 10-2-118 763
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ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE VENTOZELO

Certifico que, no dia 27 de Julho de 2000, no Cartório Notarial
de São João da Pesqueira, foi lavrada uma escritura de constituição
de associação, exarada a fls. 11 e seguintes, do competente livro de
notas n.º 36-C, com a denominação de Associação Amigos de
Ventozelo, a qual vai reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação Amigos de
Ventozelo, tem a sua sede na Quinta de Ventozelo, na freguesia de
Ervedosa do Douro, deste concelho de São João da Pesqueira.

2.º

Objecto

A Associação tem por objectivo, promover, divulgar e defender o
lugar de Ventozelo, Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira, do
seu Rio Douro, das suas belezas naturais, produtos e recursos, visando
a criação de condições para que, em conjunção com outras entidades,
atinja a difunda patamares de excelência.

3.º

A Associação concretizará o seu objecto social através de, entre
outras, as seguintes acções:

a) Promoção de estudos sobre a história, património cultural e
físico nas suas diversas vertentes, defesa do ambiente e potenciali-
dades turísticas;

b) Promoção, defesa e estudo das vinhas e dos vinhos da Região
Demarcada do Douro;

c) Divulgação dos demais produtos e recursos, nomeadamente dos
azeites, compotas, produtos agrícolas, agro-florestais, caça e pesca;

d) Organização de jornadas, colóquios, seminários, conferências,
estudos, investigação, acções de formação e outros eventos sobre
Ventozelo e o seu património, o seus produtos, os métodos e técni-
cas culturais e de produção da vinha e dos demais factores produti-
vos, a regulamentação aplicável, quer nacional, quer comunitária,
alargando essas actividades à região em que se insere;

e) De edição de publicações, vídeos, registo áudio e outras sobre
temas que se insiram nos objectivos da Associação:

f) Da participação em protocolo e acordos com quaisquer entida-
des que prossigam idênticos objectivos e fins, quer tenham âmbito
regional, nacional ou internacional.

4.º

Sócios

Podem ser sócios todas as pessoas singulares e colectivas, na-
cionais ou estrangeiras, que se identifiquem com os princípios e
objectivos da Associação, para a realização dos seus fins e que
sejam propostos e aceites nos termos a definir em regulamento
interno.

5.º

Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações dos associados, condições de admissão,
demissão e exclusão, constarão de regulamento interno, cuja apro-
vação é da competência da assembleia geral.

6.º

1 � São fundadores os sócios que subscrevem os presentes esta-
tutos.

2 � O regulamento a que se refere o artigo anterior, poderá esta-
belecer a existência de várias categorias de sócios, podendo ser atri-
buída a categoria de sócio honorário a pessoas singulares ou colec-
tivas que, pelo seu mérito e contributo excepcional para a realização
dos fins da Associação, justifiquem esta distinção.

7.º

Órgãos sociais

São órgãos da Associação, eleitos para mandatos de dois anos, por
escrutínio secreto em assembleia geral: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

8.º

Assembleia geral

A assembleia geral é composta por todos os associados em pleno
uso dos seus direitos e será dirigida pela mesa da assembleia geral,
constituída por um presidente e dois secretário.

9.º

Direcção

1 � A direcção é composta por três elementos, respectivamen-
te, um presidente e dois vogais.

2 � O presidente da direcção é, por inerência, o presidente da
Associação.

3 �  A Associação obriga-se pela assinatura do seu presidente ou,
na sua falta, pela dos dois vogais, salvo em papéis de mero expedi-
ente, que qualquer membro da direcção pode assinar.

10.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por três associados ou seja, um
presidente, um relator e um vogal.

11.º

No omisso regem as disposições legais aplicáveis, nomeadamente,
o disposto nos artigos 167.º e seguintes do Código Civil e regula-
mento interno, aprovado pela assembleia geral.

Está conforme e vai como o original, declarando que da parte
omitida, nada há que modifique, condicione, altere ou restrinja a parte
transcrita.

27 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 766

ASSOCIAÇÃO GEONAUTA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 6 de Junho de 2000,
lavrada a fl. 49, do livro de notas para escrituras diversas n.º 169-D,
do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, licenciada
Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi realizada uma
escritura de constituição de Associação, de fim ideal e sem fins lucrativos,
com a denominação em epígrafe, com sede no Centro Comercial
Miravila, loja 18, na Rua de D. João V, na cidade e freguesia de
Quarteira, concelho de Loulé; e que, tem por objecto:

a) Agrupar pessoas em volta das suas actividades, geralmente re-
lacionadas com Geologia, e as suas acções baseiam-se na prática da
espeleologia, mergulho, arqueologia e várias outras actividades de
contactos com a natureza ditas «radicais»;

b) Formação, apoio, orientação e organização dos espeleólogos
portugueses, e em particular dos seus membros.

É constituída por sócios individuais ou colectivos, portugueses ou
estrangeiros, de acordo com as seguintes categorias: sócios individu-
ais, sócios colectivos, denominados filiais, sócios honorários e só-
cios beneméritos.

Constituem fundos da Associação, as jóias e quotizações dos asso-
ciados, subsídios ou donativos, outros proventos resultantes de acti-
vidades da Associação.

O congresso nacional, é o órgão deliberativo supremo da Asso-
ciação Geonauta, sendo corpos gerentes nacional da Associação, a
mesa do congresso nacional e a direcção nacional.

São órgãos de cada delegação local, a assembleia geral de delega-
ção e a direcção de delegação.

A dissolução da Associação só se verificará por deliberação do
congresso nacional convocado exclusivamente para esse fim.

Está conforme.

6 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 767

CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 2000, lavrada a
fls. 28 e seguintes, do livro n.º 79-D, do Cartório Notarial de Valpa-
ços, foi constituída uma associação, por tempo indeterminado com a
denominação de Centro Social e Benfeitoria de Canaveses, com sede
no lugar e freguesia de Canaveses, concelho de Valpaços.

O seu objecto consiste na acção social para pessoas idosas sem
alojamento; prestação de serviços ligados com a solidariedade; acti-
vidades desenvolvidas para serviço e equipamentos sociais, sem alo-
jamento, dirigidos a indivíduos ou famílias ou domicílio ou em ou-
tros locais; e o seu âmbito abrange a freguesia de Canaveses.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.
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Podem ser associados, pessoas singulares, maiores de 18 anos e as
pessoas colectivas.

São demitidos os sócios que, por actos dolosos, tenham prejudica-
do materialmente a instituição.

Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem a sua exoneração; e
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas, durante 12 meses.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria de
Oliveira Alves Figueiras. 10-2-118 768

ASSOCIAÇÃO S. O. S. CABINDA

Certifico que, por escritura lavrada de fl. 60 a fl. 61, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 67-E, do Cartório Notarial de Oli-
veira de Azeméis, a cargo da notária, licenciada Margarida Maria
Rodrigues Gago da Câmara, foi registada a seguinte alteração:

Alteração parcial

No dia 24 de Julho de 2000, no Cartório Notarial de Oliveira de
Azeméis, perante mim, Margarida Maria Rodrigues Gago da Câma-
ra, notária, compareceram como outorgantes:

a) José de Lemos Rodrigues de Carvalho, natural desta cidade de
Oliveira de Azeméis, onde reside, na Rua do General Humberto
Delgado;

b) Maria da Conceição Catelas Teorgas, viúva, natural da fregue-
sia de Ul, deste concelho, residente na Rua do Dr. Artur Correia
Barbosa, 86, 1.º, direito, desta cidade, os quais outorgam na qualidade,
respectivamente, de presidente e tesoureira da Associação que: usa a
denominação de Associação S. O. S. Cabinda, com sede na Avenida
da Liberdade, 495, 1.º, E, da cidade de São João da Madeira; é
possuidora do cartão de identificação de pessoa colectiva
n.º 504266594.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal, a sua qualidade e os poderes que legitimam a sua intervenção
neste acto por fotocópia da acta da deliberação da assembleia geral
da Associação a que adiante se fará referência, documento que ar-
quivo.

Por eles foi dito que, em cumprimento da deliberação da assem-
bleia geral da referida sociedade, realizada no dia 12 de Junho do
ano corrente, e constante da acta n.º 4, mudam a sede da Associa-
ção, para a constante da acta n.º 4, mudam a sede da Associação,
para a Rua do Dr. Artur Correia Barbosa, 86, 1.º, direito, da cidade
de Oliveira de Azeméis, dando nova redacção ao n.º 1 do artigo 5.º
dos estatutos e aproveitam esta escritura para alterar o n.º 1 do ar-
tigo 2.º dos mesmos estatutos, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A Associação S. O. S. Cabinda, é uma instituição não gover-
namental, com carácter voluntário de benemerência, vocacionada
para a acção social e para apoiar as crianças desfavorecidas, desig-
nadamente as de Cabinda.

(Mantém-se o n.º 2 deste artigo.)

ARTIGO 5.º

1 � A Associação S. O. S. Cabinda, tem a sua sede na Rua do Dr.
Artur Correia Barbosa, 86, 1.º, direito, na cidade de Oliveira de
Azeméis.

(Mantém-se o n.º 2 deste artigo.)

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 772

CASA DOS AFECTOS � ASSOCIAÇÃO
DE INTERVENÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de 4 de Agosto de 2000, lavrada a fl. 94,
do livro n.º 253-A, do 1.º Cartório Notarial das Caldas da Rainha, foi
constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe, com
sede na Praceta de São Brás, 4, 5.º, freguesia de Mina, concelho de
Amadora, que tem por objecto: intervenção, realização, produção e
divulgação de actividades artísticas e culturais.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � A Notária, Maria Margarida Alves da
Costa Rego. 10-2-118 774

GRUPO DESPORTIVO ESTRELA DE LISBOA

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 2000, exarada no
20.º Cartório Notarial de Lisboa, lavrada a fls. 63 e seguintes, do
livro n.º 343-L, foi constituída uma associação sem fins lucrativos,
por tempo indeterminado, com a denominação de Grupo Desporti-
vo Estrela de Lisboa, com sede no Casal Ventoso de Baixo, L. F.
cave, porta 5, freguesia do Santo Condestável, concelho de Lisboa,
e que tem como objecto: ajudar a juventude e fazer desporto e edu-
cação físico-cultural, física e desportiva, acção recreativa visando a
sua formação humana integral.

Podem ser associados todas as pessoas singulares, cuja admissão
seja proposta pela direcção ou por associado, que se responsabilize
pelo seu comportamento moral e cívico e aprovada pela assembleia
geral.

A exclusão dos associados será apreciada pela direcção, após pro-
cesso disciplinar devidamente organizado, competindo à assembleia
geral essa decisão.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 776

ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES
DE SÃO JOÃO DA CAPARICA, COSTA DA CAPARICA

E FONTE DA TELHA

Certifico que, por escritura lavrada em 3 de Abril de 2000, exa-
rada a fl. 39, do livro de notas n.º 352-A, do Cartório Notarial de
Sesimbra, a cargo do notário, licenciado Miguel Nuno Peixoto de
Carvalho Dias, foi constituída uma Associação, sem fins lucrativos,
com a denominação de Associação de Nadadores Salvadores de São
João da Caparica, Costa da Caparica e Fonte da Telha, com sede na
Rua do Alto dos Capuchos, 10, Vila Nova, freguesia da Caparica,
concelho de Almada, e durará por tempo indeterminado.

A Associação tem como objecto a defesa dos interesses dos nada-
dores salvadores do concelho de Almada, o planeamento de activi-
dades conjuntas com outras entidades e inseridas nos objectivos da
Associação e a melhoria das condições de trabalho dos nadadores
salvadores do concelho de Almada.

Constituem receitas da Associação: a jóia inicial e a quota mensal
de valor a fixar pela direcção.

Podem ser associados efectivos, os nadadores salvadores que te-
nham sido considerados aptos em cursos promovidos pelas entida-
des competentes e desde que se inscrevam mediante o preenchimento
do boletim de inscrição.

3 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Luísa Emília Anselmo
Lobo Graça. 10-2-118 783

ASSOCIAÇÃO MOTO CLUBE OS MOUROS
DE VITORINO DE PIÃES

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, exa-
rada a fls. 94 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 199-S, do Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi constituída
uma Associação, com a denominação em epígrafe, com sede no lu-
gar da Igreja, da freguesia de Vitorino de Piães, deste concelho de
Ponte de Lima, a qual tem como objecto o seguinte: a realização de
actividades recreativas e culturais.

Constituem receitas da Associação:
1) A jóia e quotas dos associados, cujo montante será fixado em

assembleia geral, e todas as receitas provenientes das actividades por
ela levadas a cabo;

2) Subsídios, heranças, legados e doações de entidades públicas ou
privadas, nacionais e estrangeiras, que, por esta sejam expressamen-
te aceites.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original, na parte transcrita.

12 de Julho de 2000. � O Ajudante, Alberto da Cunha Nunes.
10-2-118 785

GRUPO MOTOTURISMO PAXUS JULIUS

Certifico que, por escritura outorgada em 23 de Fevereiro de 2000,
exarada de fl. 48 a fl. 49, do livro de notas para escrituras diversas
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n.º 155-D, do 1.º Cartório Notarial da Secretaria Notarial de Beja, a
cargo da notária Mariana Raquel Tareco Zorrinho Vieira Lima, foi
constituída a associação, com a denominação de Grupo Mototurismo
Paxus Julius, com sede no Bairro Residencial da Base Aérea, fregue-
sia de Santiago Maior, concelho de Beja.

O objectivo do Grupo, é a promoção e realização de actividades
recreativas, desportivas e culturais, relacionadas com o mototurismo,
que estimulem o inter-relacionamento e o convívio dos associados,
dos seus familiares e convidados.

Poderão ser associados do Grupo, as pessoas singulares maiores,
no gozo dos seus direitos, interessados em participar na prossecução
dos objectivos do mesmo, e que aceitem os seus estatutos e regula-
mentos internos.

Por escritura outorgada em 19 de Julho de 2000, exarada a fls. 44 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 165-D, do 1.º
Cartório da Secretaria Notarial de Beja, foram alterados os artigos 7.º e
12.º, dos estatutos do Grupo Mototurismo Paxus Julius.

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria da Graça Pereira
Lourenço Luciano. 10-2-118 786

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DAS QUINTAS

Constituição de associação

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2000, lavrada de
fl. 32 a fl. 32 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 95-F, do Cartório
Notarial de Alenquer, a cargo da notária, licenciada Maria Filomena
Valente Ferreira Marto, foi constituída uma Associação, denominada
Associação de Caçadores das Quintas, com sede no centro de convívio,
do lugar das Quintas, freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho
de Vila Franca de Xira, tem como objectivo a criação e administração
de zonas de caça, fomento e conservação da fauna cinegética e
piscícola, exercício da caça e pesca, actividades de tiro aos pratos e
aos vôos e torneios de cães de parar.

A adesão à Associação é aberta a todos os indivíduos que se ins-
crevam e aceitem os estatutos e o regulamento geral interno desta
Associação.

Está conforme o original.

A Notária, em substituição, Maria Filomena Valente Ferreira
Marto. 10-2-118 795

FEDERAÇÃO NACIONAL DE FEIRANTES

Certifico que, por escritura lavrada hoje, exarada de fl. 103 a
fl. 109, do livro de notas para escrituras diversas n.º 143-H, do 1.º
Cartório da Secretaria Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís
Alvim Pinheiro Belchior, foi constituída uma associação, com a
denominação em epígrafe, a qual durará por tempo indeterminado,
a contar de hoje e tem a sua sede na Rua de João de Deus, 97,
rés-do-chão, Atibá, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

A Federação tem como fim:
a) A representação dos associados junto das instâncias do Poder;
b) A prática de actos e acções legais a favor dos seus membros e

associados.
A Federação na prossecução da sua actividade, orienta-se pelas

finalidades do progresso, desenvolvimento cultural e de aumento do
bem estar físico e social dos seus associados, desenvolvendo activi-
dades de âmbito desportivo, recreativo e cultural, não obtendo fins
lucrativos.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Podem ser associados, todas as pessoas admitidas pelos órgãos da
Federação.

Têm o direito de se filiar na Federação, as associações de feiran-
tes, cujos associados sejam pessoas singulares ou colectivas, e se
incluam numa das alíneas seguintes:

a) Exerçam a actividade de feirantes;
b) Exerçam actividades produtivas no sector;
c) Exerçam como actividade profissional, a transformação, me-

lhoramento, conservação, embalagem, transporte principal e comer-
cialização de produto.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 796

ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE
DO CONCELHO DE CASCAIS

Certifico que, por escritura lavrada hoje, exarada de fl. 110 a
fl. 115, do livro de notas para escrituras diversas n.º 143-H, do 1.º
Cartório da Secretaria Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís
Alvim Pinheiro Belchior, foi constituída uma Associação, com a
denominação em epígrafe, a qual durará por tempo indeterminado,
a contar de hoje e tem a sua sede na Rua de João de Deus, 97,
rés-do-chão, Atibá, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

A Associação tem como fim a prestação benévola e humanitária
de dádivas de sangue em estreita colaboração com os organismos
oficiais da área de saúde.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Podem ser associados todos os indivíduos admitidos pelos órgãos
da Associação.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 797

SPORT COMÉRCIO E SALGUEIROS

Certifico que, por escritura outorgada em 19 de Março de 1997,
exarada a fls. 11 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 333-A,
do 1.º Cartório Notarial do Porto, a cargo da notária, licenciada
Maria Elvira Alpoim Leal de Mariz, foram alterados os estatutos da
associação, denominada Sport Comércio e Salgueiros, agremiação
desportiva de utilidade pública, com sede na Rua de Álvares Cabral,
366, no Porto.

Está conforme.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 798

LIONS CLUBE DE LISBOA � CENTRO

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2000, lavrada a
fls. 137 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 1163-C, do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado José Alberto Mendes de Almeida, foi constituída uma
associação, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe,
com sede na Rua das Pretas, 23, 1.º, freguesia de São José, concelho
de Lisboa, constando dos respectivos estatutos que a associação tem
por objectivo: prestação de serviços de carácter social, promover e
desenvolver o espírito de altruísmo, de amizade, de compreensão en-
tre os membros e interessar-se activamente pelo bem estar cívico,
cultural, social e moral das comunidades.

Para a prossecução dos seus fins, o Clube propõe-se ainda: criar
e fomentar um espírito de generosa solidariedade entre os povos
do Mundo; incentivar os cidadãos a servirem a sua comunidade
sem visar recompensa financeira pessoal; promover a livre dis-
cussão de assuntos de interesse público, sem secretismo político
ou religioso.

Compete à direcção admitir e excluir sócios, de acordo com o
regulamento, após parecer do director de sócios.

O Clube, que tem duração indeterminada, só poderá ser dissolvido
em assembleia geral, especialmente convocada para esse fim, com
30 dias de antecedência, por carta registada com aviso de recepção,
enviada a todos os sócios.

São órgão da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Carvalho
Bernardino da Silva Broega. 10-2-118 805

NÚCLEO SPORTINGUISTA DO CONCELHO DA GOLEGÃ

Certifico que, por escritura de 26 de Julho de 2000, lavrada de
fl. 28 a fl. 28 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 206-A,
do Cartório Notarial de Golegã, foi constituída uma associação,
denominada Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã, que tem a
sua sede no Largo do Parque de Campismo, 5, freguesia e concelho
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de Golegã, distrito de Santarém, cujo objecto é o seguinte: estabelecer
um elo de união entre os sportinguistas com uma afinidade com o
concelho da Golegã, desenvolver, publicitar e promover o ideal
sportinguista, manter relações de amizade com os vários núcleos
sportinguistas pelo Mundo, angariar novos sócios para o Sporting
Clube de Portugal, promover actividades culturais, recreativas e
desportivas e apoiar as manifestações desportivas do Sporting Clube
de Portugal.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Podem ser admitidos como associados, todos os indivíduos de
qualquer idade que mantenham uma afinidade com o concelho da
Golegã, com bom comportamento moral e cívico e que sejam só-
cios ou simpatizantes do Sporting Clube de Portugal.

A suspensão dos associados é imposta pela direcção.
A expulsão de associados é da competência da assembleia geral,

mediante proposta devidamente fundamentada apresentada pela di-
recção.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Notária Interina, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 806

ORFEÃO CALDENSE

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2000, lavrada a fl. 17,
do livro n.º 252-A, do 1.º Cartório Notarial de Caldas da Rainha, foi
constituída uma associação, com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua de Sebastião de Lima, 16-A, freguesia de Caldas da Rainha,
Nossa Senhora do Pópulo, cidade e concelho de Caldas da Rainha,
que tem por objecto a promoção e educação musical dos seus
associados e população em geral, podendo ainda levar a efeito outras
iniciativas de âmbito cultural e consideradas de interesse social e
recreativo.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Notária, Maria Margarida Alves da
Costa Rego. 10-2-118 807

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA MACIEIRA
DE ALCÔBA

Certifico que, por escritura de 18 de Julho de 2000, iniciada a
fls. 39 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 142-B, do Cartório Notarial de Vagos, a cargo do licenciado João
Ribeiro Toito, foi constituída por tempo indeterminado, a Associa-
ção com a denominação em epígrafe, com sede no lugar e freguesia
de Macieira de Alcôba, concelho de Águeda, a qual tem como fins
promover e desenvolver a cultura, recreio e desporto, entre os asso-
ciados; defender e valorizar o património da terra; promover em-
preendimentos de interesse local em colaboração com a autarquia
local ou outras entidades.

Podem ser associados da dita Associação, todos os naturais,
residentes e oriundos da localidade de Macieira de Alcôba, bem
como todos aqueles que a ela estejam ligados por laços de ami-
zade e queiram de qualquer modo contribuir para o seu engran-
decimento, através de pedido de apresentação à direcção da As-
sociação.

Os sócios poderão exonerar-se da Associação, mediante pedido
dirigido à direcção.

A exclusão dos associados, após processo disciplinar devidamente
instruído, compete exclusivamente à assembleia geral, por proposta
da direcção.

Está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Martins
Resende. 10-2-118 808

INESC � INOVAÇÃO � INSTITUTO DE NOVAS
TECNOLOGIAS

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2000, lavrada a
fl. 92, do livro de escrituras diversas n.º 224-J, do 26.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação, com a denomi-

nação de INESC � Inovação � Instituto de Novas Tecnologias,
tem a sua sede na Rua de Alves Redol, 9, freguesia de São João de
Deus, concelho de Lisboa, com duração por tempo indeterminado,
sem fins lucrativos, e tem como objecto contribuir para o reforço
da capacidade de inovação, modernização e competitividade global
de entidades de natureza empresarial e organismos públicos, através
da realização de actividade de investigação e desenvolvimento
tecnológico, transferência de tecnologia, consultoria e formação
avançada, nos domínios das tecnologias de informação, electrónica
e telecomunicações.

Podem ser associados, pessoas colectivas que, em razão das suas
competências específicas, áreas de actividade e objectivos, possam dar
um contributo relevante para a prossecução dos objectivos do INT.

Consideram-se associados fundadores, as pessoas colectivas, que
intervenham no acto de constituição do INT, bem como aquelas
que sejam admitidas pela assembleia geral, no prazo de um ano após
a sua constituição.

Direitos dos associados: tomar parte e votar nas reuniões da as-
sembleia geral; eleger e ser eleito para os órgãos sociais; requerer a
convocação de reuniões extraordinárias da assembleia geral; exami-
nar as contas, documentos e livros relativos à actividade do INT,
nos 30 dias que antecedem qualquer reunião da assembleia geral; so-
licitar aos órgãos associativos as informações e esclarecimentos que
tiverem por convenientes sobre a condução da actividade da associa-
ção e, nomeadamente, ser informados dos resultados alcançados ou
dos estudos que o INT esteja a desenvolver, sem que sejam postos em
causa compromissos de confidencialidade com terceiros; receber as
publicações do INT; e, utilizar nos termos regulamentares, os serviços
que o INT ponha à sua disposição.

São deveres dos associados: cumprir diligentemente as obrigações
estatutárias e regulamentares e as deliberações dos órgãos
associativos; efectuar pontualmente o pagamento das quotas ou de
outras contribuições financeiras, que venham a ser fixadas pela as-
sembleia geral; nomear os seus representantes na assembleia geral
da associação; aceitar os cargos par que forem eleitos e desempe-
nhar as funções associativas que lhes forem confiadas; e colaborar
nas actividades promovidas pelo INT.

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que, através de carta registada com aviso de recepção com

a antecedência mínima de 90 dias, relativamente ao dia em que pre-
tendam desvincular-se da associação, o solicitarem à direcção;

b) Os que tenham cessado a sua actividade ou que tenham sido
declarados em estado de falência;

c) Os que se atrasarem seis ou mais meses no pagamento das quotas
ou contribuições fixadas pela assembleia geral.

d) Os que, através da sua conduta, contribuam para o descrédito,
desprestígio ou prejuízo da associação, e

e) Os que desrespeitem os deveres estatutários e regulamentares
ou desobedeçam às deliberações legalmente tomadas pelos órgãos
associativos do INT.

Os associados são passíveis de incorrer na aplicação das seguin-
tes sanções disciplinares; exclusão, quando nomeadamente, se ve-
rificarem atrasos de seis meses ou mais, no pagamento das suas
quotas; a pena de exclusão por não cumprimento dos deveres asso-
ciados é, obrigatoriamente, precedida de audiência do arguido em
processo disciplinar; censura; e suspensão de direitos associativos
até um ano.

A exclusão, que é sempre determinada pela assembleia geral, por
iniciativa própria ou por proposta fundamentada pela direcção, só
será válida se forem favoráveis à exclusão de dois terços dos votos
apurados em assembleia geral.

A competência para aplicar as sanções das alíneas b) e c) do n.º 1,
é atribuída à direcção, na sequência de processo disciplinar em que é
garantida a audiência do associado arguido ou a do seu representante
legal.

Da aplicação de qualquer penalidade pela direcção, da qual será
dada notícia escrita ao associado punido, cabe recurso para  primei-
ra reunião da assembleia geral, após aquela notificação.

Vai conforme.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Helena Correia dos
Santos Dias Gonçalves. 10-2-118 812

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL B�NAI B�RITH
BARROS BASTO

Certifico que, por escritura pública de 23 de Maio de 2000, la-
vrada no 1.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, a partir de
fl. 129, do livro n.º 106-I, foi constituída a Associação acima iden-
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tificada, com sede na Rua de Luís de Camões, 581, 3.º, na cidade
de Vila Nova de Gaia, cujos órgãos são: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal, e cujo objecto consiste em desenvolver
actividades no âmbito da beneficência, da cultura e da defesa dos
direitos humanos de acordo com os preceitos judaicos da justiça
social.

Podem ser associados todas as pessoas que se obriguem ao cum-
primento dos estatutos e regulamentos, sendo a inscrição condicio-
nada a decisão da direcção, após apreciação da proposta de inscri-
ção feita por dois membros da Associação, na plena posse dos seus
direitos.

Os associados podem ser excluídos por falta grave, apreciada pela
direcção e após ratificação da assembleia geral.

Está conforme.

23 de Maio de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria de Sousa Santos.
10-2-118 813

CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DO BECO

Certifico que, por escritura de 12 de Abril de 2000, exarada a
fls. 65 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 158-D, do Cartório Notarial de Penacova, a cargo da notária,
licenciada Maria Alexandra Canotilho Teixeira Ribeiro, foi consti-
tuída a associação, denominada Centro Cultural Recreativo e Des-
portivo do Beco, tem a sua sede no lugar de Beco, freguesia de São
Pedro de Alva, concelho de Penacova, que tem por objecto produ-
zir e promover a realização de convívio entre idosos, jogos tradici-
onais, programas culturais e recreativos, sem fins lucrativos.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal, constituindo receitas da associação, as receitas próprias
das quotas dos associados.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel Ben-
to Batista e Pina. 10-2-118 814

MOVIMENTO V PARA UMA NOVA FORMA, ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 10 de Julho de 2000, exarada a
fls. 96 e seguintes, do livro n.º 348-L, do 20.º Cartório Notarial
de Lisboa, foi constituída uma associação juvenil, sem fins lucra-
tivos, por tempo indefinido, com a denominação de Movimento
V Para Uma Nova Forma, Associação, com sede na Rua do Mi-
rante, 2, rés-do-chão, em Lisboa, e que tem como
objecto: promoção e concretização de actividades culturais e não
culturais para usufruto dos seus associados; criação de programas
de formação artística; concepção e realização de projectos
artísticos; elaboração de um dogma em permanente construção
que reflicta os ideais do movimentos.

Podem ser associados todos os maiores de 18 anos, que se inscre-
vam e aceitem os estatutos e regulamentos da Associação, sendo o
processo de admissão fixado pela direcção.

A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comportamen-
to considerado lesivo dos interesses da Associação.

Perdem a qualidade de sócios aqueles que:
a) Solicitarem a sua desvinculação, mediante comunicação por

escrito à direcção;
b) Deixarem de pagar as quotas por mais de um ano;
c) Violarem gravemente as disposições estatutárias e regulamen-

tos por atentarem contra os interesses da Associação.
A exclusão nos termos da alínea c) referida, será decidida pela

direcção.

Está conforme.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 815

ASSOCIAÇÃO AS NOITES DA OPOSIÇÃO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 21 de Junho de
2000, lavrada de fl. 123 a fl. 123 v.º, do livro de escrituras diversas
n.º 104-D, do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária,
licenciada Maria Isabel Rito Buco, foi constituída uma Associação,
que não tem por fim o lucro, com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua da Mãe d�Água, 45, freguesia de São José, concelho de

Lisboa, a qual tem por objecto o debate de ideias e o desenvolvimento
de actividades e eventos de natureza cultural.

A admissão dos associados é efectuada pela direcção, sob propos-
ta e sujeita a ratificação da assembleia geral.

Os associados ficam sujeitos a uma jóia de inscrição e ao paga-
mento de quotas anualmente fixadas nos termos dos estatutos.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � O Ajudante, Luís Eduardo Correia Garcia
Domingues. 10-2-118 817

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA
DE NOSSA SENHORA DO VISO

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 2000, lavrada a
fls. 18 e seguintes, do livro n.º 90-D, do Cartório Notarial de Mi-
randela, foi constituída uma Associação por tempo indeterminado,
com a denominação de Associação de Caça e Pesca de Nossa Senhora
do Viso, com sede na Junta de Freguesia de Mascarenhas, concelho
de Mirandela.

O seu objecto consiste em associação de caça e pesca.
São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-

selho fiscal.
Podem ser associados da Associação, todos os caçadores que se

encontrem no pleno exercício dos seus direitos.
Perdem a qualidade de associado nos seguintes casos:
1) A pedido do interessado;
2) Pelo não pagamento da quotização anual passados dois meses

após ter sido pedida;
3) Pela perda da qualidade de caçador;
4) Pela decisão de irradiação.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Olga de Fátima Fernan-
des Lage. 10-2-118 818

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO DO VALONGO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 25 de Julho de
2000, lavrada a fl. 97 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 402-B, do 2.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a cargo da
notária, licenciada Maria Fernanda Cordeiro Vicente, foi constituída
uma Associação, com a denominação de Associação Moradores do
Bairro do Valongo, com sede provisória na Rua do Ponsul, 76, no
Bairro Nossa Senhora do Valongo, na cidade, freguesia e concelho
de Castelo Branco, e tem por objecto os melhoramentos no Bairro
do Valongo.

Nos casos omissos, nos presentes estatutos, providenciará a di-
recção, com recurso da assembleia geral e desta para o organismo
competente.

27 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria de Lurdes Coelho
Marques. 10-2-118 820

APCV � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE CORREDORES VERDES

Certifico que, por escritura desta data, exarada de fl. 21, do livro
n.º 85-F, do 2.º Cartório Notarial de Évora, a cargo da notária Ma-
ria do Rosário Namora Guerreiro da Cunha, foi constituída por tem-
po indeterminado, uma Associação sem fins lucrativos, com a de-
nominação em epígrafe, com sede provisória na Rua de António
Manuel da Costa, 42, Sobreda de Caparica, freguesia de Sobreda,
concelho de Almada, e cujo objecto social é a constituição de um
grupo de discussão interdisciplinar e profissional, assim como de
divulgação de experiência e de informação técnica e científica na
área dos corredores verdes.

Podem ser associados da APVC quaisquer pessoas singulares ou
colectivas, nacionais ou estrangeiras, dividindo-se em quatro
categorias: fundadores, efectivos, honorários e institucionais.

Perdem a qualidade de associados, aqueles que o requeiram ou
aqueles que, de algum modo prejudiquem a Associação ou deixem de
cumprir os estatutos.

6 de Junho de 2000. � A Ajudante, Filomena da Conceição
Passos Martins. 10-2-118 821
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CLUBE DE CAÇADORES DO CERRO DA BURRA

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2000, lavrada
a fl. 112 v.º, do livro de notas n.º 5-D, do Cartório Notarial de
Alcoutim, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, e
com total isenção política e religiosa, que adoptou a denominação
de Clube de Caçadores do Cerro da Burra, com sede na aldeia e
freguesia do Azinhal, concelho de Castro Marim, tendo como
objecto: desenvolver o processo para a criação de espécies em ca-
tiveiro, organização de actividades de desporto venatório, treino
de cães de caça, incluindo a constituição de uma zona de caça
associativa.

São órgãos da associação: a mesa da assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Áurea Maria Reis No-
bre Pinto. 10-2-118 822

ADEFM � ASSOCIAÇÃO DE DEFESA
DA FLORESTA DO MINHO

Constituição de associação

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada a fl. 83, do
livro n.º 265-H, do 1.º Cartório Notarial de Braga, a cargo do no-
tário, licenciado Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, foi
constituída a Associação, sem fins lucrativos, sob a denominação
em epígrafe, com sede na Rua de D. Frei Caetano Brandão, 71,
3.º, freguesia de Braga (Sé), da cidade de Braga, tendo por
objecto: elaborar planos de gestão e defesa da floresta, projectos
de florestação e beneficiação, bem como de infra-estruturas, esti-
mular a organização dos proprietários (privados e baldios) e con-
tribuir para a sua formação e informação. Dinamizar a constitui-
ção de agrupamentos de proprietários, em ordem à melhor gestão
e defesa dos perímetros florestais, reforçar a cooperação
institucional entre os municípios e as outras partes interessadas,
representar os associados e fomentar iniciativas tendentes à pro-
tecção e desenvolvimento da floresta.

Está conforme o original na parte transcrita.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, José da Costa
Fernandes. 10-2-118 826

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS
E IDOSOS «OS FERRINHOS»

Certifico que, por escritura de 14 de Julho de 2000, exarada a
fl. 36, do livro de notas n.º 819-B, do 1.º Cartório Notarial de Sin-
tra, foram remodelados parcialmente os estatutos da Associação, com
a denominação em epígrafe, com sede na Rua do Centro de Dia,
lugar de Covas de Ferro, freguesia de Almargem do Bispo, concelho
de Sintra.

Está conforme.

8 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 10-2-118 827

ASSOCIAÇÃO COLUMBÓFILA DA FREGUESIA DE FORNOS

Certifico que, por escritura pública, de 7 de Julho de 2000, lavrada
no 1.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, a partir de fl. 121,
do livro n.º 112-I, foi constituída a Associação acima identificada,
com sede no lugar do Ribeiro, freguesia de Fornos, deste concelho,
cujos órgãos são a assembleia geral, a direcção, o conselho fiscal e o
conselho técnico, cujo objecto consiste em promover e incentivar a
prática do desporto columbófilo na freguesia.

Pode filiar-se na Associação, todo o cidadão que, sendo proposto
por outro sócio, goze de boa reputação moral e civil, seja maior ou
autorizado por legal representante ou tutor quando maior, aceite os
estatutos da colectividade e regulamentos da columbófila nacional e
seja admitido pela direcção.

Está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria de Sousa Santos.
10-2-118 828

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE BENDADA

Certifico que, por escritura de 4 de Agosto de 2000, lavrada a
fl. 82, do livro respectivo n.º 182-G, foi constituída uma Associa-
ção, com a denominação em epígrafe, e sede na Rua Direita, 37,
freguesia de Bendada, concelho do Sabugal.

1 � A Associação tem por objectivo o apoio a jovens, idosos e
deficientes, no âmbito de:

a) Cultura em geral e, particularmente nas áreas da alfabetização
de adultos, formação profissional, formação musical, investigação e
levantamentos sobre tradições, costumes, cantares, arqueologia e
conservação do património;

b) Desporto em geral e, particularmente, nas áreas da formação
desportiva, organização e participação em torneios, campeonatos e
passeios pedestres;

c) Lazer � ocupação de tempos livres;
d) Apoio à realização das festas tradicionais da freguesia, financia-

mento das respectivas comissões realizadoras caso tenham prejuízo,
e administração dos dinheiros sobrantes, caso haja lucros; e

e) Promoção e divulgação das artes e saberes bendadenses, através
de colóquios, certames e exposições organizados pela própria
Associação, ou por outrém e bem assim, da venda de arti-
gos produzidos pelos seus formandos e colaboradores.

8 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 829

ACRISABUGAL � ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES
DE RUMINANTES E PRODUTORES FLORESTAIS

DO CONCELHO DO SABUGAL

Certifico que, por escritura de 19 de Junho corrente, lavrada no
Cartório Notarial da Guarda, exarada a fl. 117, do livro respectivo
n.º 177-G, foram alterados totalmente os estatutos da Associação,
com a denominação em epígrafe, e sede no Largo do Cinema, pré-
dio da cooperativa, freguesia e concelho do Sabugal.

21 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 10-2-118 830

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA

Alteração de estatutos

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 23 a fl. 24, do
livro de escrituras diversas n.º 141-E, do 2.º Cartório Notarial de
Guimarães, a cargo do notário, licenciado João Gonçalves Moreira
da Silva, foram alterados os estatutos da Associação de Futebol de
Braga, com sede na Avenida de João Paulo II, cidade de Braga, no
sentido de ser eliminada a matéria do n.º 3 do artigo 24.º, ficando
este artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 24.º

1 � A assembleia geral, é convocada por comunicado oficial,
dirigido a todos os clubes e participantes com, pelo menos, oito dias
de antecedência, mencionando-se no aviso convocatório, claramente,
dia, hora e local da reunião.

2 � Não se podem tomar quaisquer deliberações sobre maté-
rias não constantes do aviso convocatório, salvo se estiverem
presentes todos os sócios ordinários que compõem a assembleia
geral, e estes aceitem, por unanimidade, discutir e votar qualquer
matéria.

Está conforme.

2 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, Luís Fernando
Ribeiro Dalot. 10-2-118 831

A. P. P. A. C. D. M. � DE VILA REAL � SABROSA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS

DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2000, exarada a
fls. 146 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 21-C,
do Cartório Notarial de Sabrosa, a cargo do notário, licenciado João
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Alexandre Teixeira de Oliveira, foi constituída uma Associação, com
a denominação em epígrafe, que tem a sua sede na freguesia e
concelho de Sabrosa, Bairro de Maria de Fátima, com duração por
tempo indeterminado.

Tem por objecto:
1) Promover a integração do cidadão com deficiência mental, no

respeito pelos princípios de normalização, personalização, indivi-
dualização e bem-estar;

2) Promover o equilíbrio das famílias dos cidadãos com deficiência
mental;

3) Sensibilizar os pais e as famílias, motivando-os para a defesa
dos direitos dos seus familiares deficientes e preparando-os para a
assunção das responsabilidades que lhes cabem, numa perspectiva de
condução de educação permanente na escola e na família;

4) Sensibilizar e corresponsabilizar a sociedade e o Estado, nas
formas possíveis para o papel que lhes cabe na resolução dos pro-
blemas dos cidadãos com deficiência mental e suas respectivas famí-
lias;

5) Defender e promover os reais interesses e satisfação das ne-
cessidades dos deficientes mentais, nas instituições, no trabalho, no
lar e na sociedade, tendo como princípios básicos:

a) Partilhar lugares comuns;
b) Fazer escolhas;
c) Desenvolver capacidades;
d) Ser tratado com respeito e ter um papel socialmente valoriza-

do;
e) Crescer nas relações.
6) Manter e melhorar as estruturas de resposta existentes em obe-

diência aos princípios de humanização e normalização sem descurar
a qualidade dos serviços que presta às pessoas com deficiência men-
tal e, ainda fomentar a criação de novas estruturas, delegações ou
estabelecimentos por forma a gradualmente satisfazer as necessida-
des existentes na área da sua actuação, promovendo o desenvol-
vimento meios não restritivos para o cidadão com deficiência men-
tal;

7) Promover e defender, até onde a sua competência e capacida-
de de intervenção lho permitir, a criação de legislação e a adequa-
ção da existente, nacional ou comunitária, no sentido de serem sem-
pre reconhecidos e respeitados os direitos e os deveres do cidadão
com deficiência mental;

8) Manter e desenvolver laços de estreita colaboração com todas
as entidades nacionais e estrangeiras, podendo filiar-se em organis-
mos nacionais ou internacionais, desde que daí resultem benefícios
para os seus objectivos;

9) Defender e promover, junto dos organismos ou federações na-
cionais ou internacionais, de que seja filiada e no uso dos direitos
que aí lhe sejam conferidos, a política, as atitudes e os meios mais
aconselháveis e adequados para a protecção dos reais interesses dos
cidadãos com deficiência mental;

10) Promover a nível nacional e internacional, actividades cultu-
rais, formativas, recreativas, desportivas, de lazer e ocupação de tem-
pos livres para o cidadão com deficiência mental.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota.
São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, a direcção e

o conselho fiscal.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 840

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA MÃO AMIGA

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2000, lavrada de
fl. 43 a fl. 43 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 46-C,
do Cartório Notarial de Vila Real de Santo António, a cargo da
notária, licenciada Maria de Lourdes Rocheta de Almeida Alves, foi
alterado o artigo 19.º dos estatutos da Associação, com a denomi-
nação em epígrafe, com sede na Rua da Armada, na cidade, fregue-
sia e concelho de Vila Real de Santo António, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 19.º

A direcção é o órgão de administração e representação da insti-
tuição, Associação de Beneficência Mão Amiga, e será constituída
por 11 membros que distribuirão entre si, os cargos de presidente,
vice-presidente, tesoureiro, secretário e vogal, sendo os restantes
suplentes para suprir eventuais vacaturas.

Está conforme ao original.

13 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Ascenção
Viegas Rodrigues Grácio Rosa. 10-2-118 841

A. S. D. G. � ASSOCIAÇÃO SOCIAL
E DE DESENVOLVIMENTO DE GUIFÕES

Sede: Largo do Padre Manassa, 287, freguesia de Guifões,
concelho de Matosinhos

Certifico que, por escritura de 3 de Junho de 2000, lavrada a
fls. 140 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 119-F, do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, a
cargo do licenciado Aníbal Belo Antunes da Silva, foi constituída
uma Associação, com a denominação e sede em epígrafe.

A referida Associação tem por objectivo o exercício das activida-
des de natureza social, nomeadamente:

a) A concessão de bens e a prestação de serviços de apoio e ac-
ção social, conforme definidos no artigo 1.º do estatuto das institui-
ções particulares de solidariedade social, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 119/83, de 25 de Fevereiro;

b) A criação e gestão de creches, infantários, centros de dia e de
permanência de idosos;

c) A organização e ou participação em acções de desenvolvimento
local, de relevante interesse público, quer sejam inspiradas pelos
órgãos do poder legítimo-local, regional, nacional ou comunitário,
que sejam de iniciativa privada;

d) A erradicação da pobreza e exclusão social;
e) A intervenção social comunitária «Latu Sensu»;
f) A prática de todas as actividades que visem a promoção cultu-

ral, desportiva e recreativa dos seus associados e familiares, em como
da comunidade em que se insere.

São órgãos da Associação: a direcção, o conselho fiscal e a as-
sembleia geral.

A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente,
um secretário, um tesoureiro e três vogais.

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais,
sendo um deles o relator.

A mesa da assembleia geral, é composta por um presidente e dois
secretários.

Está conforme.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria de Lurdes da Silva
Alves Coutinho. 10-2-118 845

ARCAD�OURO � ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
E CULTURA DE ANIMAÇÃO DO DOURO

Certifico que, no dia 31 de Julho de 2000, no Cartório Notarial de
São João da Pesqueira, foi lavrada uma escritura de constituição de
Associação, exarada a fls. 33 e seguintes, do competente livro de notas
n.º 36-C, com a denominação de Arcad�Ouro � Associação Recreativa
e Cultura de Animação do Douro, a qual vai reger-se pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Arcad�Ouro � Associa-
ção Recreativa e Cultural de Animação do Douro, tem a sua sede na
Avenida do Marquês de Soveral, lote 11, 1.º, nesta freguesia e concelho
de São João da Pesqueira.

2.º

Objecto

A Associação tem por objectivo: promover e apoiar os mais di-
versos projectos e iniciativas dinamizando a participação dos dife-
rentes grupos etários, no concelho de São João da Pesqueira, ou fora
dele, bem como a promoção de acções no âmbito sócio-cultural de
interesse para o progresso e desenvolvimento do concelho e da sua
população; salvaguardar e valorizar as espécies que constituem o
património histórico, cultural, artístico e natural da freguesia e con-
celho de São João da Pesqueira.

3.º

Sócios

Podem ser sócios, todas as pessoas singulares e colectivas, que se
identifiquem com os princípios e objectivos da Associação, para a
realização dos seus fins e que sejam propostos e aceites nos termos
a definir em regulamento interno.
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4.º

Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações dos associados, condições de admissão,
demissão e exclusão, constarão de regulamento interno, cuja apro-
vação é da competência da assembleia geral.

5.º

1 � São fundadores os sócios que subscrevem os presentes estatutos.
2 � O regulamento a que se refere o artigo anterior poderá esta-

belecer a existência de várias categorias de sócios, podendo ser atri-
buída a categoria de sócio honorário a pessoas singulares ou colec-
tivas que, pelo seu mérito e contributo excepcional para a realização
dos fins da Associação justifiquem esta distinção.

6.º

Órgãos sociais

São órgãos da Associação e são eleitos para mandatos de quatro
anos, em assembleia geral: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

7.º

Assembleia geral

A assembleia geral é composta por todos os associados em ple-
no uso dos seus direitos e será dirigida pela mesa da assembleia
geral, constituída por um presidente, um vice-presidente e um
secretário.

8.º

Direcção

1 � A direcção é composta por cinco elementos, respectivamente,
um presidente, um vice-presidente, dois secretários e um tesoureiro.

2 � A Associação obriga-se pela assinatura do seu presidente ou,
na sua falta, pela de dois dos restantes membros.

8.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por três associados, ou seja, um
presidente, um vice-presidente e um vogal.

9.º

No caso omisso regem as disposições legais aplicáveis, nomeada-
mente, o disposto nos artigos 167.º e seguintes, do Código Civil e
pelo regulamento interno, aprovado pela assembleia geral.

Está conforme e vai como o original, declarando que na parte
omitida, nada há que modifique, condicione, altere ou restrinja a
parte transcrita.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 860

CLUBE DE DESPORTO CAÇA E PESCA DE CUBA

Certifico que, por escritura de 7 de Abril de 2000, exarada a fl. 92,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 13-C, foi constituída uma
associação, de personalidade jurídica, denominada Clube de Desporto
Caça e Pesca de Cuba, com sede no Largo do 5 de Outubro, lote 2, 2,
freguesia e concelho de Cuba, tendo como objecto a promoção da
caça e da pesca e a realização de torneios, tendo como órgãos sociais: a
assembleia geral, da qual faz parte uma mesa composta por um
presidente, um vice-presidente e um secretário; a direcção, composta
por um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro
e um vogal; e o conselho fiscal, composto por um presidente, um
secretário e um relator; a associação obriga-se com a assinatura de
dois membros da direcção.

Está conforme.

7 de Abril de 2000. � A Notária Interina, Maria José Maio de
Sousa Ferreira. 10-2-118 861

METRALHAS PAINTBALL CLUBE

Certifico que, por escritura de 16 de Junho de 2000, lavrada de

fl. 61 a fl. 63 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 215-B,
do Cartório Notarial de Arouca, a cargo da notária, licenciada em
Direito, Laurinda Maria Teixeira Gomes, foi constituída uma associ-
ação, denominada Metralhas Paintball Clube, que terá a sua sede na Rua
da Infanta Dona Maria, 39, 1.º, esquerdo, freguesia de Cedofeita,
concelho do Porto, e como objecto: promover e divulgar eventos
desportivos, nomeadamente, o paintball. Criar oportunidades para que
as camadas jovens, tenham acesso a um desporto ao ar livre excitante
e com crescente divulgação em toda a Europa, assim como orientar
a ocupação dos seus tempos livres.

Conferido, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Clara Soares Fer-
reira Pedro. 10-2-118 862

LAR DE TERCEIRA IDADE ADRIANO ROVISCO
DOS SANTOS

Certifico que, por escritura de 15 de Junho de 2000, lavrada de
fl. 100 a fl. 101 v.º, dos livros de notas para escrituras diversas n.os

1-D e 2-D, do Cartório Notarial de Sousel, foi alterada a redacção
do artigo 3.º dos estatutos da associação, denominada Lar de Ter-
ceira Idade Adriano Rovisco dos Santos, com sede na freguesia de
Casa Branca, concelho de Sousel, o qual passou a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 3.º

Para prossecução dos seus objectivos, a associação propõe-se de-
senvolver a sua actividade no âmbito da terceira idade, infância,
cultura e desporto.

Está conforme ao original, na parte transcrita.

7 de Agosto de 2000. � O Ajudante, João Carlos Aurélio Sepanas.
10-2-118 864

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO COLÉGIO DE DEFESA
NATO � ACOLDEFNATO

Constituição de associação

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 1999, lavrada
de fl. 85 a fl. 86, do livro de escrituras diversas n.º 86-F, do Cartó-
rio Notarial de Alenquer, a cargo da notária, licenciada Maria
Filomena Valente Ferreira Marto, uma escritura pela qual foi cons-
tituída uma Associação, denominada Associação Portuguesa do
Colégio de Defesa Nato � ACOLDEFNATO, com sede em Lisboa,
tem como objectivo fomentar e desenvolver os laços de solidarie-
dade entre os antigos auditores portugueses do Colégio de Defesa da
Nato, para uma imagem digna e promotora de Portugal na Aliança
Atlântica, promover a ligação com outras associações nacionais, dos
restantes países da NATO, instituir uma rede alargada de opinião
influente, reforçando a sua projecção e prestígio internacional em
todas as comunidades aliadas, fomentar o estudo entre os seus
associados, debate e actualização do conhecimentos.

Organizar, conservar, desenvolver contactos com organismos
estatais e privados, organizar actividades, versando assuntos sobre o
objectivo da Associação.

A adesão à Associação é aberta os antigos auditores do Colégio de
Defesa da NATO, de nacionalidade portuguesa.

Está conforme o original.

A Notária Interina, Maria Filomena Valente Ferreira Marto.
10-2-118 876

CENTRO PORTUGUÊS DE ESTUDOS
DO SUDESTE ASIÁTICO

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2000, no 22.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Isabel Rito Buco,
lavrada a fl. 72, do livro de notas para escrituras diversas n.º 106-D,
foi constituída uma associação, de natureza científica, com a deno-
minação em epígrafe, designada abreviadamente como C. E. P. E.
S. A., com sede em Lisboa, na Rua das Portas de Santo Antão, 100,
1.º, freguesia de Santa Justa, tendo por objecto promover o estudo
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e a investigação científica do sudeste asiático, desenvolvendo a co-
operação científica com os países dessa região, a associação é uma
instituição privada sem fins lucrativos.

Para o prosseguimento dos seus fins sociais e associação, promo-
verá designadamente: a publicação regular de uma revista internaci-
onal de investigação, o apoio a investigações de reconhecida quali-
dade, a organização de seminários e encontros, a criação de um
centro de documentação, a promoção de actividades de formação
científica e cultural, a promoção de estágios e intercâmbios entre
investigadores portugueses e do sudeste asiático.

São órgãos da C. E. P. E. S. A.: a assembleia geral, cuja mesa é
constituída por um presidente, um secretário e um vogal; a direc-
ção, constituída por um presidente, um vice-presidente, um
secretário, um tesoureiro e um vogal; e o conselho fiscal, constitu-
ído por um presidente, um secretário e um vogal.

Para todos os efeitos a associação obriga-se com a assinatura con-
junta de dois dos elementos da direcção, sendo uma delas, obrigato-
riamente, a do presidente ou a do vice-presidente.

Podem ser associados do C. E. P. E. S. A., os investigadores que
se interessam pelo desenvolvimento dos estudos do sudeste asiático,
estejam de acordo com os fins prosseguidos pela associação e venham
a ser admitidos em assembleia geral.

O património e meios de subsistência do C. E. P. E. S. A., serão
assegurados por contribuições dos associados (nomeadamente pagamento
de quotas), por subsídios e doações de entidades públicas ou privadas e
pelas receitas provenientes das actividades da Associação.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 887

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL JOVENS DA RAMADA

Certifico que, por escritura exarada em 25 de Julho de 2000, lavrada
a fls. 69 e seguintes, do livro de notas n.º 183-B, do 2.º Cartório Notarial
de Torres Vedras, foi constituída a Associação com a denominação em
epígrafe, com sede na Rua da Marquesa d�Alorna, 4, Bons Dias, freguesia
de Ramada, concelho de Odivelas.

A referida Associação, tem como principais objectivos:
a) O intercâmbio entre jovens com diferentes experiências de

vida, integrando-os nas mais diversas actividades culturais;
b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relati-

vas aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e
privadas, visando a integração social e o desenvolvimento de polí-
ticas adequadas à sua situação.

São sócios da Associação, todos os que se identificarem com os
objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos aqui
estabelecidos.

A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comportamen-
to considerado nocivo dos interesses da Associação.

No que estes estatutos sejam omissos, e sem prejuízo do disposto
em lei imperativa, rege o regulamento geral interno, cuja aprovação
e alteração são da competência da assembleia geral.

Aos casos omissos nestes estatutos, são aplicáveis as normas cons-
tantes no Código Civil e restante legislação em vigor.

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Edite Maria Damil
Matias dos Santos Rodrigues. 10-2-118 888

CENTRO RECREATIVO CULTURAL E DESPORTIVO
DOS AMIGOS DO CASTELO

Certifico que, por escritura de 27 de Julho corrente, lavrada a
fl. 137, do livro n.º 268-E, do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de
Gaia, a cargo do notário, licenciado Eduardo Augusto de Paiva
Taveira, foi constituída por tempo indeterminado, uma associação,
denominada Centro Recreativo Cultural e Desportivo dos Amigos
do Castelo, com sede no lugar do Castelo, freguesia de Carvalho,
concelho de Celorico de Basto, que tem por objectivo promover
actividades de carácter cultural, recreativo e desportivo.

Podem filiar-se como sócios qualquer pessoa singular ou colecti-
va, que por si ou pelos seus representantes legais, requeiram a sua
admissão nos termos estatuídos no regulamento estatutário da As-
sociação.

A disciplina será regida de acordo com o preceituado no regula-
mento estatutário.

No que os estatutos sejam omissos rege o regulamento estatutá-
rio, cuja aprovação e alterações são da competência da assembleia
geral.

Está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Amélia Alves Custó-
dio. 10-2-118 889

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO SERVIÇO DE DERMATOLOGIA
DO HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO

Sede: Serviço de Dermatologia do Hospital Geral de Santo
António, sito no Largo da Escola Médica, sem número,

na cidade do Porto

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2000, lavrada a
fls. 83 v.º e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 80-H, do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, a
cargo do notário, licenciado Aníbal Belo Antunes da Silva, foi
rectificada a escritura de constituição da Associação aqui referida,
a qual foi lavrada em 24 de Novembro de 1999, exarada a
fls. 145 v.º e seguintes, do livro de notas para escrituras n.º 70-H,
do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, no sentido
de ser eliminado o n.º 2 do artigo 15.º, passando o n.º 3 ao
n.º 2 daquele mesmo artigo, depois de alterado, alterando tam-
bém o artigo único das disposições finais, e acrescentando os n.os

3 e 4 ao artigo 20.º, que, em consequência, aqueles artigos passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 15.º

1 � Na assembleia geral, cada associado tem um voto.
2 � Salvo disposição em contrário da lei, as deliberações da as-

sembleia geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos asso-
ciados presentes.

ARTIGO 20.º

3 � O conselho fiscal é convocado pelo respectivo presidente e
só pode deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto
de desempate.

ARTIGO ÚNICO

No que estes estatutos sejam omissos, rege em primeiro lugar a
assembleia geral e depois o regulamento interno.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria Martins da Cunha
Gonçalves de Magalhães. 10-2-118 890

ANCAP � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES
DE AVESTRUZES DE PORTUGAL

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 45 a fl. 45 v.º, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 18-C, do Cartório Nota-
rial de Avis, foram alterados os estatutos da Associação em epí-
grafe, com sede no Prolongamento da Rua da Cidade de São Paulo,
em Beja, sendo o objecto promover e defender os interesses de todos
os criadores, em todos os aspectos ligados à criação, exploração e
comercialização de avestruzes.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Os órgãos associativos serão eleitos por períodos de três anos,
podendo ser reconduzidos por uma ou mais vezes.

A direcção será constituída por um presidente, um vice-presidente,
que será sempre o tesoureiro e um secretário, podendo o número dos
seus membros ser elevado para cinco, após deliberação da assem-
bleia geral.

Compete à direcção:
1) Representar a Associação e orientar superiormente toda a sua

actividade;
2) Exercer a gerência, administrar a Associação;
3) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, regulamen-

tos e todas as deliberações aprovadas;
4) Pôr em execução as instruções necessárias ao funcionamento

dos respectivos serviços e dos que venham a ser criados, elaborando
regulamentos, a submeter à aprovação da assembleia geral, com vista
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a assegurar o bom e regular funcionamento administrativo e técnico
da Associação;

5) Admitir e demitir empregados e exercer sobre eles os poderes
disciplinares respectivos;

6) Elaborar anualmente o plano de actividades e o orçamento, o
relatório da sua gerência e submetê-los à aprovação da assembleia
geral.

Ao presidente da direcção, compete especialmente:
1) Convocar as reuniões da direcção e presidir às sessões;
2) Representar a direcção, em juízo e fora dele;
3) Assinar a correspondência.
§ único. O presidente da direcção será substituído, nos seus impe-

dimentos legais, pelo vice-presidente da direcção.
Forma de obrigar: para obrigar a Associação, são necessárias as

assinaturas de dois membros da direcção, sendo sempre uma delas
a do presidente, sem prejuízo do disposto no § único do
artigo anterior.

Conselho fiscal: o conselho fiscal será constituído por um presi-
dente, um vice-presidente e um vogal.

Compete ao conselho fiscal:
1) Examinar sempre que julgue conveniente, os livros da escrita

da Associação, os balancetes e os respectivos documentos;
2) Elaborar parecer sobre o relatório e contas da direcção, antes

de submetidos à aprovação da assembleia geral;
3) Requerer a convocação da assembleia geral.
§ único. No exercício das suas funções pode o conselho fiscal:
1) Assistir à reunião mensal da direcção;
2) Solicitar à direcção, todas as informações consideradas úteis ao

seu normal funcionamento.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Notária, Ana Maria Correia Marto.
10-2-118 894

ASSOCIAÇÃO NASCER E CRESCER

Constituição de associação

No dia 5 de Junho de 2000, no 2.º Cartório da Secretaria Notarial
de Matosinhos, perante mim, licenciada Aníbal Belo Antunes da Silva,
notário, compareceram como outorgantes:

1.º Dr. José Manuel de Lemos Pavão, casado, natural da freguesia
de São Salvador, concelho de Mirandela, residente na Rua de Ciriaco
Cardoso, 265, C, 5.º, direito, Porto;

2.º Dr. António Augusto Marques da Silva Paul, casado, natural
da freguesia de Massarelos, concelho do Porto, onde reside na Rua
do Campo Alegre, 698, 1.º, A;

3.º Dr. Joaquim Elói de Ascensão Martins Pereira, casado, na-
tural da freguesia de Gondomar (São Cosme), concelho de Gon-
domar, residente na Rua do Cónego Ferreira Pinto, 12, 8.º, B,
Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

E disseram que, pela presente escritura, é constituída uma Asso-
ciação, que adopta a denominação de Associação Nascer e Crescer,
tem a sua sede no Departamento de Formação do Hospital Central
Especializado de Crianças Maria Pia, na Rua da Boavista, 827, fre-
guesia de Cedofeita, concelho do Porto;

Que, a Associação tem por objecto a formação dos profissionais
de saúde do Hospital de Crianças Maria Pia;

Que, a Associação fica a reger-se pelos estatutos, constantes de
um documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64.º
do Código do Notariado, que complementa esta escritura.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e fim

ARTIGO 1.º

1 � Adopta a denominação de Associação Nascer e Crescer,
doravante designada, abreviadamente, por Associação, e durará por
tempo indeterminado.

2 � A Associação tem como objecto social, a formação dos pro-
fissionais de saúde do Hospital de Crianças Maria Pia.

3 � Tendo em vista o seu objecto social, a Associação propõe-se
dar o apoio ao Departamento de Formação Permanente do Hospital
Central Especializado de Crianças Maria Pia, promover os seus asso-
ciados nos aspectos educacionis e de formação, divulgar os conheci-

mentos de pediatria e outros técnicos de saúde, designadamente, a
médicos pediatras.

4 � Os associados concorrem para o património social, com os
serviços da sua especialidade na vertente dos seus conhecimentos
científicos, bem como com a quota que venha a ser determinada
pela assembleia geral, tendo em vista, essencialmente, o desenvol-
vimento da pedriatria.

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sua sede social no Porto, no Departamento
de Formação do Hospital Central Especializado de Crianças Maria
Pia, na Rua da Boavista, 827, podendo estabelecer delegações ou
outras formas de representação, onde for julgado conveniente para
a prossecução dos seus fins.

ARTIGO 3.º

Para a execução das suas atribuições, compete à Associação:
a) Promover e fomentar o ensino de pediatria e das especialida-

des pediátricas, designadamente, através da atribuição de bolsas de
estudo e da aquisição de livros e outro material didáctico da especi-
alidade;

b) Fomentar a educação e formação dos médicos e outros téc-
nicos em matéria de saúde, mormente nas especialidades
pediátricas;

c) Promover a realização de seminários, congressos, palestras e
estudos de pediatria;

d) Criar e manter serviços técnicos de informação;
e) Representar os seus sócios junto dos órgãos de soberania, Or-

dem dos Médicos, sindicatos e Hospital de Crianças Maria Pia;
f) Desenvolver o espírito de solidariedade e apoio recíproco entre

os seus associados, para o exercício de direitos e cumprimento de
obrigações comuns;

g) Promover a realização de encontros de solidariedade e de
desenvolvimento culturais, noutros serviços hospitalares e hospi-
tais;

h) Promover a participação em congressos, seminários e viagens
de estudo, no País e no estrangeiro, dos seus associados;

i) Apoiar a biblioteca do Hospital Central Especializado de Crian-
ças Maria Pia;

j) Promover a publicação da revista Nascer e Crescer.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios podem ser efectivos e honorários.
2 � Sócios efectivos, são os médicos, enfermeiros e outros pro-

fissionais de saúde, ligados ao Hospital Maria Pia que, após o terem
requerido, venham a ser admitidos nos termos estatutários.

3 � Sócios honorários ou beneméritos, são as pessoas singulares
ou colectivas, que tenham constribuído para o progresso da Asso-
ciação ou a queiram promover e que, respeitando os seus fins, ve-
nham a ser admitidos por deliberação da assembleia geral, por inici-
ativa de sócios ou por proposta da direcção.

ARTIGO 5.º

1 � A admissão dos sócios, processar-se-á da forma seguinte:
a) Os sócios efectivos terão de ser propostos por dois sócios efec-

tivos e admitidos, por deliberação da assembleia geral;
b) Os sócios honorários ou beneméritos terão de ser propostos

pela direcção ou por 15% dos sócios efectivos e admitidos por de-
liberação aprovada por maioria de dois terços dos sócios efecti-
vos.

2 � A qualidade de sócio e a classe a que pertence, serão certifi-
cados por diploma emitido pela Associação.

3 � O pedido de filiação deverá ser instruído com os documen-
tos, comprovativos das qualidades que permitem aquela filiação.

ARTIGO 6.º

1 � São direitos de todos os sócios:
a) Participar na discussão de todos os assuntos versados em ses-

sões científicas ou nas assembleias gerais;
b) Receber informações das actividades da Associação;
c) Requerer a colaboração da Associação, na defesa dos seus direi-

tos e interesses, quando justos ou legítimos;
d) Requerer a convocação, nos termos estatutários, da assembleia

geral e apresentar as propostas que entender;
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e) Utilizar os serviços que venham a ser organizados para benefí-
cio dos sócios, bem como usufruir dos benefícios criados, nos ter-
mos que venham a se regulamentados.

2 � Constituem direitos exclusivos dos sócios efectivos, votar
nas assembleias gerais, bem como serem eleitos para cargos sociais,
com as restrições previstas no número seguinte.

3 � Para os cargos de presidente da mesa da assembleia geral,
membros efectivos da direcção e presidente do conselho fiscal, só
podem ser eleitos os sócios efectivos que, cumulativamente, sejam
profissionais de saúde do quadro do Hospital Central Especializado
de Crianças Maria Pia.

ARTIGO 7.º

São deveres dos sócios:
a) Contribuir para a realização do fim estatutário, cumprir e fa-

zer cumprir os estatutos, acatar, cumprir e fazer cumprir as delibe-
rações dos órgãos sociais;

b) Aceitar a desempenhar com zelo e diligência, os cargos para
que tenham sido eleitos ou nomeados;

c) Concorrer com todos os meios ao seu alcance para o desenvol-
vimento da Associação;

d) Pagar a jóia de inscrição e as quotas nos termos e quantitati-
vos fixados pela assembleia geral;

e) Comunicar à direcção as mudanças de local de trabalho e de
residência;

f) Cumprir todas as demais obrigações que lhes sejam impostos
pelos estatutos e seus regulamentos.

ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser excluídos da Associação, os sócios que contribu-
am para o desprestígio da Associação, ou a prejudiquem material ou
moralmente, bem como os que, de forma reiterada, não cumpram
os deveres estatutários ou regulamentares, ou não cumpram, ilegiti-
mamente, as deliberações da assembleia geral.

2 � A deliberação da exclusão é da competência da assembleia
geral e tem de ser aprovada por maioria absoluta de votos dos só-
cios presentes.

3 � Têm competência para apresentar propostas de deliberação
de exclusão de sócios, a direcção, a mesa da assembleia geral e 20%
de sócios efectivos.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � A Associação tem os seguintes órgãos sociais: a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal.

2 � O mandato dos órgãos sociais, é de três anos.
3 � O exercício de cargos em órgãos sociais, não é remunerado.

ARTIGO 10.º

O processo eleitoral rege-se pelas seguintes normas:
a) O presidente da mesa da assembleia geral, tem de convocar a

assembleia geral eleitoral e deve comunicar aos sócios efectivos a
data da sua realização, com a antecedência de 60 dias, por meio de
aviso postal;

b) O prazo para a apresentação das listas, terminará 30 dias após
a expedição dos avisos postais, devendo ser apresentadas listas se-
paradas para cada órgão;

c) As listas serão enviadas ao presidente da mesa da assembleia
geral e delas constará, obrigatoriamente, o cargo a que cada um dos
candidatos concorre;

d) O presidente da mesa deve dar conhecimento, por escrito, aos
sócios das listas apresentadas, com uma antecedência mínima de
15 dias, bem como enviar os boletins de voto com uma antecedên-
cia mínima de oito dias sobre a data designada para a assembleia
geral eleitoral;

e) A eleição dos órgãos sociais é feita por voto secreto dos sócios
com direito a voto;

f) Os sócios poderão votar pelo correio, devendo para tanto, en-
viar o boletim de voto em sobrescrito fechado que deverá, por sua
vez, ser introduzido num outro sobrescrito fechado, dirigido ao pre-
sidente da mesa, devendo ser recebido até ao início da assembleia
geral eleitoral;

g) É eleita a lista que tiver obtido a maioria absoluta dos votos
expressos.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais podem ser ordinárias e extraordinárias.
2 � A assembleia geral é constituída pelos sócios que estejam no

pleno uso dos seus direitos, podendo salvo nas assembleias gerais
eleitorais, fazerem-se representar por outro sócio, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa, com a assinatura reconhecida.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir, se houver justa causa, os titulares dos órgãos

sociais, com reserva do disposto nestes estatutos;
b) Discutir, alterar e votar o relatório e contas da Associação a

apresentar anualmente pela direcção, que devem ser acompanhados
de parecer do conselho fiscal;

c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Fixar os quantitativos das quotas, bem como o regime de paga-

mento;
e) Aprovar regulamentos internos;
f) Autorizar a alienação de imóveis ou a constituição de ónus

reais.
ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral será convocada, com a antecedência mí-
nima de 15 dias, por meio de aviso postal, expedido para cada um
dos sócios; no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião, bem
como a ordem do dia.

2 � a) A assembleia não pode deliberar, em primeira convoca-
ção, sem a presença de metade, pelo menos dos sócios, podendo em
segunda convocatória, constituir-se e deliberar com a presença de
qualquer número de sócios;

b) Salvo o disposto nas alíneas seguintes, as deliberações são to-
madas por maioria absoluta de votos dos associados presentes;

c) As deliberações sobre alteração dos estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número dos associados presentes;

d) As deliberações sobre a dissolução da Associação, requerem o
voto favorável de três quartos do número de todos os associados.

3 � A assembleia geral reúne ordinariamente, até ao dia 31 de
Março de cada ano, para apreciar e votar o relatório e contas, bem
como o parecer do conselho fiscal e, trienalmente, para proceder à
eleição para os cargos sociais.

4 � A assembleia geral reúne extraordinariamente, sempre que
for convocada pelo presidente da mesa, por sua iniciativa ou a pedido
da direcção ou de 20% dos sócios efectivos.

5 � Uma vez que lhe seja requerida a convocação, o presidente
da mesa fica obrigado a convocar a assembleia geral de modo a que
esta se realize dentro dos 30 dias seguintes, à entrega do requeri-
mento de convocação.

6 � Sempre que a assembleia geral, seja convocada, a requerimento
de sócios é obrigatória a comparência de todos os requerentes, sob
pena de a assembleia não se poder constituir.

7 � Faltando qualquer dos requerentes, a todos solidariamente é
imputável o pagamento das despesas resultantes da convocatória e
demais actos tendentes à reunião da assembleia geral.

8 � Sob pena de grave infracção disciplinar o pagamento deve
ser feito, dentro do prazo de oito dias, após ter sido reclamado.

9 � Os sócios que tiverem faltado, ficam impedidos de votar
a requerer a convocação da nova assembleia, enquanto não ter-
minar o mandato dos titulares dos órgãos sociais, ao tempo em
funções.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral, é composta por um presidente e
dois secretários, o primeiro dos quais substituirá o presidente nas
suas ausências ou impedimentos.

2 � Na falta ou impedimento dos elementos da mesa, as suas
funções de direcção da assembleia geral, serão cometidas aos sócios
que ela designar.

3 � Além do que está estabelecido nestes estatutos, compete à
mesa da assembleia geral dirigir as assembleias gerais e redigir as
respectivas actas.

CAPÍTULO V

Da direcção

ARTIGO 15.º

1 � A direcção será composta por um presidente, um secretário
e um tesoureiro, como membros efectivos e dois vogais, como su-
plentes.
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2 � O presidente será o director do Departamento de Formação
Permanente, do Hospital de Crianças Maria Pia, salvo se este não
for sócio ou sendo, não seja elegível ou vier a perder essa qualidade,
casos em que:

a) Na primeira hipótese, poderá ser eleito entre os médicos do
quadro do referido Hospital;

b) Na segunda hipótese, será substituído pelo secretário que assu-
mirá a presidência até ao fim do mandato, sendo este substituído
pelo primeiro vogal suplente.

3 � Se o presidente, que seja simultaneamente director do aludi-
do Departamento, vier a ser destituído, aplicar-se-á o disposto na
alínea b) do número anterior.

4 � O secretário substituirá o presidente em todos os seus impedi-
mentos e ausências, o tesoureiro, o secretário e o primeiro-suplente o
tesoureiro.

ARTIGO 16.º

Compete à direcção, designadamente:
a) Administrar e representar a Associação, em juízo e fora dele;
b) Executar, cumprir e fazer cumprir as deliberações da assem-

bleia geral e as normas estatutárias;
c) Criar e organizar as estruturas que forem consideradas necessá-

rias para que a Associação, se fortaleça, nomeadamente, pela cria-
ção e dinamização de grupos de estudos;

d) Promover a divulgação das actividades da Associação;
e) Elaborar o balanço e o relatório da sua gerência e submetê-lo à

aprovação da assembleia geral;
f) Propor à assembleia geral o regime de quotas;
g) Propor a admissão e exclusão de sócios;
h) Elaborar projectos de regulamentos internos.

ARTIGO 17.º

1 � Compete ao presidente representar a direcção, coordenar as
suas actividades e presidir às suas reuniões.

2 � Compete ao secretário executar e fazer executar as decisões
da direcção e substituir o presidente nos termos estatutários.

3 � Compete ao tesoureiro movimentar as receitas e pagar as
despesas da Associação, bem como contabilizá-las.

4 � Para obrigar a Associação, são necessárias as assinaturas de
dois membros da direcção, devendo uma delas ser a do presidente ou
do seu legal substituto.

CAPÍTULO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 18.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente, que repre-
sentará, um secretário e um vogal.

2 � Aplica-se à eleição dos membros do conselho fiscal e às
substituições dos seus membros, com as necessárias adaptações, o
regime previsto no n.º 4 do artigo 15.º, destes estatutos.

3 � Compete ao conselho fiscal, nomeadamente, elaborar pare-
cer sobre o balanço e relatório da direcção, bem como examinar as
contas, acompanhar e fiscalizar os actos administrativos e financei-
ros da direcção.

4 � O conselho fiscal reunirá, anualmente, para os fins previstos
no número anterior e, ainda, sempre que seja convocada pelo
presidente.

CAPÍTULO VII
Regime financeiro

ARTIGO 19.º

1 � As receitas da Associação são, nomeadamente, constituídas:
a) Pelo produto das jóias e quotas pagas pelos sócios;
b) Pelas taxas estabelecidas para a utilização dos serviços;
c) Pelos donativos ou subsídios que lhe forem concedidos;
d) Pelas receitas provenientes da sua actividade.

Está conforme ao original.

20 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 895

ASSOMADA

Certifico que, na data de hoje, por escritura lavrada no Cartório
Notarial de Algés, a cargo da notária, licenciada Luiza Maria de

Carvalho Vieira, exarada a fl. 51, do livro de notas n.º 193-G, foi
constituída uma associação, nos termos seguintes:

Denominação: ASSOMADA.
Sede: Alameda de João de Menezes, 12-A, Outurela-Portela, fre-

guesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.
Fins a que se destina: apoiar as actividades dos cabo-verdianos,

desde que, de acordo com a lei e com os fundamentos e princípios
desta associação; representar e definir os interesses comuns dos seus
membros e dos imigrantes em Portugal de um modo geral, através
de solidariedade, da promoção do associativismo, da cooperação e
de entreajuda; intensificar a investigação científica, privilegiando-a
nas áreas das ciências humanas, nomeadamente, antropologia, eco-
nomia, em benefício dos emigrantes cabo-verdianos, quer em Portu-
gal, quer no resto dos países europeus ou em qualquer parte do mundo;
promover intercâmbios, cooperação e geminação com outras
organizações associativistas existentes em Portugal; promover a
solidariedade infra-comunitária e a integração social das minorias,
da segunda geração dos imigrantes da sociedade portuguesa; contri-
buir com todos os meios ao seu alcance para que haja uma maior
coesão e unidade das associações de emigrantes e das comunidades
cabo-verdianas em Portugal e no Mundo; apoiar as câmaras muni-
cipais, no sentido de fazer um levantamento geral das famílias de
emigrantes, no quadro do processo de realojamento e da integração
sócio-urbana, associativo-comunitária e habitacional; promover a
defesa da cultura cabo-verdiana em Portugal e no Mundo; promo-
ver a cooperação descentralizada entre Portugal e Cabo Verde; pro-
mover a criação e a manutenção de estruturas de educação de in-
fância, tais como, creches e jardins-de-infância, com vista a apoiar
a segunda geração de emigrantes; promover acções de combate ao
insucesso escolar e de incentivo ao estudo, acompanhando os alu-
nos nos seus estudos e fomentando actividades recreativas, etc.;
criar infra-estruturas desportivas, como forma de lazer e de diver-
são; promover actividades sociais, tais como encontros, conferên-
cias, congressos ou manifestações de carácter público ou privado,
que directa ou indirectamente, contribuam para estudar, atenuar ou
resolver alguns problemas de desenraizamento social; desenvolver
estruturas que respondam à problemática dos idosos e excluídos da
sociedade, nomeadamente no apoio ao domicílio, criação de centros
cívicos, centro de dia, lares e outros; promover o associativismo
e o mutualismo, como forma de resposta participada às
necessidades dos emigrantes e das comunidades, designadamente,
cooperativas de serviços, de produção e de consumo; estabelecer
e desenvolver relações de cooperação e de intercâmbio com
associações congéneres, nacionais e estrangeiras; estabelecer
protocolos de cooperação com organismos oficiais, nomeada-
mente, o Estado e as autarquias locais, nacionais ou estrangeiras;
fomentar o aperfeiçoamento intelectual, cívico, moral e
técnico-profissional dos seus membros, no tratamento das ques-
tões abrangidas pelo objecto da Associação; elaborar e divulgar
documentação com informações sobre as actividades da Associa-
ção ou quaisquer outros documentos ou trabalhos que interessam
às suas finalidades e objectivos.

Condições de admissão dos associados: podem ser associados,
todos os emigrantes cabo-verdianos, portugueses e estrangeiros,
maiores de ambos os sexos, incluindo pessoas colectivas de direito
privado.

Haverão as seguintes categorias de associados: fundadores, efecti-
vos, beneméritos e honorários.

Deveres dos associados: pagar a jóia de admissão e a quota a que
estiverem sujeitos; respeitar as disposições estatutárias e os seus re-
presentantes, bem como as deliberações; contribuir para a prossecu-
ção dos fins estatutários; não injuriar ou difamar a «Assomada» e os
seus membros; não exercer o direito de voto, nas matérias em que
haja conflito de interesse entre a «Assomada» e o próprio, seu côn-
juge, ascendentes ou descendentes.

Nada consta acerca de exoneração e demissão.

Está conforme.

Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13-1-000 047

CASA DO POVO DA RETORTA

Certifico que, por escritura de 11 de Agosto de 2000, lavrada a
fl. 24, do livro de escrituras diversas n.º 195-D, do 2.º Cartório
Notarial de Vila do Conde, a associação Casa do Povo da Retorta,
pessoa colectiva de utilidade pública n.º 500951896, com sede na
freguesia de Retorta, deste concelho de Vila do Conde, procedeu à
remodelação total dos seus estatutos;
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Que, o objecto desta Casa do Povo, é desenvolver actividades de
carácter social, cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a par-
ticipação dos interessados e em colaboração com o Estado, as au-
tarquias e INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso
se justifique, por forma a contribuir para a resolução de problemas
da população na respectiva área;

Que, as condições de admissão e demissão dos associados desta
Casa do Povo, são as seguintes:

a) Podem ser inscritos como sócios da Casa do Povo, todos os
indivíduos com mais de 16 anos ou emancipados;

b) A admissão ou readmissão de sócios, depende do requerimento
dos interessados e da decisão da direcção, da qual cabe recurso para
a assembleia geral;

c) A demissão dos sócios é feita a pedido do interesse ou promo-
vida pela direcção, de harmonia com o disposto no n.º 3 do artigo 57.º
e no n.º 5 do artigo 66.º dos estatutos.

Vai conforme.

11 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Eduardo Artur
Ferreira da Cruz. 19-2-5154

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS

DE JUDICE FIALHO � PORTIMÃO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

É constituída uma Associação, que se denomina Associação de Pais
e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica 2.º e 3.º
Ciclos de Judice Fialho � Portimão.

§ único. A Associação terá duração indeterminada e funcionará
nas instalações da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclo de Judice Fia-
lho � Portimão.

ARTIGO 2.º

A Associação não terá fins lucrativos e ser-lhe-á vedada qualquer
actividade política ou religiosa, podendo inscrever-se em federações
concelhias, regionais e nacionais, cujo fim seja o mesmo, e a que se
refere o artigo 3.º destes estatutos.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por finalidade essencial difundir a actividade
escolar, associativa e outras afins, no sentido de se obter forte elo
que ligue por mútuos interesses a Escola e a família.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

A Associação é constituída por todos os pais e ou encarregados
de educação dos alunos que frequentam esta Escola, e que demons-
trem vontade de ser associados, de acordo com os princípios de li-
berdade de associação.

ARTIGO 5.º

Constituem direito dos associados:
1) Participar nas assembleias gerais e convocá-las sempre que tal

se justifique, apresentando para o efeito proposta subscrita por um
mínimo de 10 associados;

2) Assistir às reuniões da direcção, sempre que o desejem, sem
direito a voto;

3) Excluir-se de associado, apresentando para o efeito, um pedido
escrito dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral;

4) Nenhum associado, mesmo fazendo parte de qualquer órgão
social, poderá votar em assunto que se relacione com o seu filho ou
educando, em processo disciplinar instaurado pela Escola.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados:
1) Colaborar com a Associação para a prossecução dos seus

fins;

2) Respeitar e cumprir as resoluções aprovadas nas reuniões da
assembleia geral;

3) Exercer os cargos para que foram eleitos;
4) Pagar pontualmente a quota que tiver sido estipulada em as-

sembleia geral.
§ único. Não poderá votar ou ser eleito o associado que não te-

nha as quotas em dia.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais da Associação, são: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

§ único. O mandato social dos órgãos a que se refere o artigo 7.º,
tem a duração de um ano, contado a partir da primeira assembleia
geral de um dado ano lectivo até à primeira assembleia geral do ano
lectivo seguinte.

Da assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral, é constituída por todos os membros da Asso-
ciação e reúne na sua sede ou outro local, de acordo com as circuns-
tâncias.

§ 1.º A convocação da assembleia geral será feita por circular,
enviada com pelo menos, oito dias de antecedência, a todos os mem-
bros da Associação e onde consta a ordem de trabalhos, data, hora
e local da reunião, ou enviada por qualquer outra forma que ofereça
garantias de que todos tomem conhecimento;

§ 2.º A assembleia geral só poderá funcionar desde que estejam
presentes a maioria dos associados. Se tal não acontecer, ela poderá
funcionar meia hora depois, com qualquer número de associados;

§ 3.º A mesa da assembleia geral será eleita pelos associados e
será constituída por três elementos, que elegerão entre si, na pri-
meira reunião após a assembleia geral de eleição, o presidente, o
primeiro-secretário e o segundo-secretário.

§ 4.º De todas as reuniões da assembleia geral e da mesa da assem-
bleia geral, será lavrada acta em livro próprio.

§ 5.º A mesa da assembleia geral terá como atribuições, convocar
as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, e assegurar o bom
funcionamento dessas reuniões.

ARTIGO 9.º

Salvo as deliberações sobre alterações dos estatutos e dissolução
da Associação, as restantes deliberações da assembleia geral, serão
tomadas por maioria simples de votos dos presentes.

§ 1.º Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de filhos ou educandos a frequentar a Escola.

§ 2.º Os associados no pleno uso dos seus direitos, que não pos-
sam comparecer às assembleias gerais, poderão fazer-se representar
pelo seu cônjuge apresentando documento comprovativo dessa pre-
tensão.

§ 3.º As deliberações da alteração dos estatutos, exigem o voto
favorável de três quartos dos associados presentes.

ARTIGO 10.º

Compete à assembleia geral:
1) Eleger e ou destituir os corpos sociais;
2) Aprovar o relatório de contas anual;
3) Aprovar as alterações estatutárias;
4) Fixar o quantitativo da quota anual e pagar pelos associados;
5) Deliberar sobre qualquer assunto relativo aos fins e actividades

da Associação.
ARTIGO 11.º

A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, em sessão ordinária
duas vezes por ano, uma para fins consignados nos n.os 1, 2 e 4 do
artigo anterior, nos primeiros 15 dias de cada ano lectivo e a outra
antes do final do terceiro período lectivo para análise da actividade
da Escola.

§ único. A assembleia geral, reunirá extraordinariamente, sempre
que a direcção o entenda como necessário, ou a pedido, por escrito,
dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, de um número
mínimo de 10 associados.

Da direcção

ARTIGO 12.º

A direcção será eleita pela assembleia geral e terá cinco membros
que, na sua primeira reunião, elegerão entre si o presidente,
vice-presidente, secretário, tesoureiro e vogal.
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ARTIGO 13.º

São atribuição da direcção:
1) Representar a Associação;
2) Cumprir e fazer cumprir os estatutos;
3) Orientar e executar as resoluções da assembleia geral;
4) Designar os representantes às reuniões dos órgãos da Escola;
5) Elaborar o plano de actividades, relatório de actividades e das

contas da gerência.

ARTIGO 14.º

A direcção reunirá pelo menos, uma vez por mês, e as suas deli-
berações só serão válidas se estiver presente a maioria dos seus
membros.

§ 1.º As decisões serão tomadas por maioria, e em caso de empa-
te, o presidente terá voto de qualidade.

§ 2.º Às reuniões da direcção poderão assistir os associados que o
entenderem, sem todavia as suas eventuais opiniões terem carácter
deliberativo (não têm direito a voto).

Do conselho fiscal

ARTIGO 15.º

O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral e será consti-
tuído por três membros, que na sua primeira reunião, elegerão entre
si, o presidente, relator e secretário.

§ único. São atribuições do conselho fiscal:
1) Dar parecer sobre o plano de actividades, o relatório anual de

actividades e as contas de gerência, apresentados pela direcção.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 16.º

Constituem receitas da Associação, as quotizações dos associa-
dos, e os donativos e subsídios que eventualmente lhe sejam atri-
buídos.

ARTIGO 17.º

A Associação não terá pessoal próprio remunerado, sendo o ex-
pediente assegurado pela direcção ou pelos associados que, para tal
se ofereçam ou sejam solicitados e sempre a título gracioso.

ARTIGO 18.º

A Associação obriga-se pela assinatura de, pelo menos, três mem-
bros da direcção, excepto em assuntos de despesa, em que a assina-
tura do tesoureiro deverá constar, ou em assuntos de mero expedi-
ente, em que bastará a assinatura do presidente.

ARTIGO 19.º

As deliberações sobre a dissolução da Associação, requerem o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes na
assembleia geral convocada, expressamente para este efeito, e o pa-
trimónio porventura existente, terá o destino que nessa assembleia
for decidido.

ARTIGO 20.º

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pela
direcção, de acordo com a legislação em vigor.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5157

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º

CICLO DA MACEIRA

Constituição de Associação

No dia 24 de Novembro de 1997, no 1.º Cartório Notarial de Torres
Vedras, perante mim, Maria Madalena Marques de Magalhães, notária
respectiva, compareceram como outorgantes:

1.ª Ana Maria Fontes, casada, natural da freguesia de A-dos-Cunhados, deste
concelho, residente no lugar e freguesia de Maceira, deste concelho;

2.ª Eva Maria Domingos Biscaia Antunes, casada, natural da fre-
guesia e concelho de Ponte de Sôr, e residente no lugar de Póvoa de
Penafirme, A-dos-Cunhados, referida;

3.ª Helena Cristina Pereira Miguel Marques, casada, natural da
freguesia de Ajuda, concelho de Peniche, residente no lugar de
Maceira, referido;

4.º João Marques Bárbaro, casado, natural da freguesia de
A-dos-Cunhados, aludida, residente no lugar de Maceira, refe-
rido;

5.ª Maria Elvira Marques Bárbaro, casada, natural da mesma
freguesia de A-dos-Cunhados, residente no lugar de Maceira, in-
dicado;

6.ª Maria Helena Marques Bárbaro, casada, natural da fregue-
sia de A-dos-Cunhados, dita, residente no lugar de Maceira, ci-
tado;

7.ª Maria de Jesus Marques Fontes Duarte, casada, natural da fre-
guesia de A-dos-Cunhados, aludida, residente no lugar de lugar de
Maceira, mencionado;

8.º Rosa Maria Agostinho Martinho Santos, casada, natural da
citada freguesia de A-dos-Cunhados, residente no lugar de Maceira,
indicado.

E por eles foi dito que, constituem uma Associação, com a deno-
minação de Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos
dos Alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo da Maceira, a qual se regerá
pelos artigos constantes do documento complementar, elaborado nos
termos do n.º 2 do artigo 64.º, do Código do Notariado, que faz parte
integrante desta escritura, que se arquiva.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins

ARTIGO 1.º

É constituída pelos pais, encarregados de educação e amigos
dos alunos da Escola da Maceira, uma Associação, sem fins lucra-
tivos, denominada Associação de Pais, Encarregados de Educação
e Amigos dos Alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo da Maceira,
adiante designada por Associação, e que se rege pelos presentes
estatutos.

ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e a sua sede localizada na
freguesia da Maceira, concelho de Torres Vedras, em instalações sitas
na referida Escola, cedidas pela direcção do estabelecimento de
ensino.

ARTIGO 3.º

São objectivos da Associação:
a) Defender o direito dos pais à educação e ensino dos filhos e à

liberdade de escolha entre ensino;
b) Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a

participação dos pais na orientação da vida escolar;
c) Exercer, junto dos meios oficiais, o direito que assiste aos pais

e encarregados de educação, de se pronunciarem sobre a elaboração
do esquema de todas as actividades escolares;

d) Participar, no âmbito da Escola, na resolução dos problemas
educacionais, tendo em vista a formação integral dos respectivos
alunos;

e) Velar pelo cumprimento dos programas escolares tomando, junto
da direcção da Escola, as iniciativas julgadas convenientes à sua
concretização;

f) Dar apoio activo na gestão pedagógica, cultural e financeira da
Escola, pela forma e na medida em que por ambos for julgado con-
veniente, e colaborar com a direcção da Escola nas iniciativas ten-
dentes ao desenvolvimento físico, cultural, moral e cívico dos alu-
nos;

g) Colaborar com a direcção da Escola, no estudo e procura de
soluções para os problemas concretos de carácter social dos alunos,
designadamente, de transporte, alimentação, saúde e quaisquer ou-
tros que venham a suscitar-se;

h) Motivar os pais e encarregados de educação para os problemas
inerentes à vida escolar;

i) Promover actividades no âmbito escolar que possam criar elos
de ligação entre a Escola e a comunidade envolvente;

j) Colaborar com associações congéneres de forma à congregação
de esforços para a consecução dos fins comuns.

ARTIGO 4.º

As receitas da Associação, são constituídas pelo produto das
quotizações e donativos ou subsídios que venham a ser atribuí-
dos.
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CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 5.º

Haverá três categorias de sócios: efectivos, não efectivos e
apoiantes.

a) Serão sócios efectivos todos os pais e encarregados de educa-
ção de alunos que frequentem a Escola e que o requeiram à direcção
da Associação;

b) Poderão ser sócios não efectivos, os pais ou encarregados de
educação de ex-alunos da Escola, que não tenham qualidade de sócios
efectivos e que o requeiram à direcção da Associação, ficando
dependente da aprovação desta;

c) Poderão ser sócios apoiantes todas as pessoas que o requei-
ram à direcção da Associação, ficando dependente da aprovação
desta.

§ único. A inscrição dos sócios será renovada anualmente.

CAPÍTULO III

Dos deveres e direitos dos sócios

ARTIGO 6.º

São deveres dos sócios:
a) Contribuir com uma quota anual a fixar em assembleia ge-

ral;
b) Aceitar os cargos para que forem nomeados, salvo motivo pon-

deroso e justificado da escusa;
c) Colaborar com os corpos directivos na realização dos objecti-

vos da Associação;
d) Participar nas assembleias gerais.

ARTIGO 7.º

São direitos dos sócios:
a) Votar e ser eleito para qualquer cargo dentro da Associação;
b) Ser informado e beneficiar das actividades da Associação;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do artigo 13.º, alínea d);
d) Submeter à apreciação da assembleia geral, os actos da direc-

ção, quando os mesmos se mostrem contrários ao espírito da Asso-
ciação ou dos estatutos;

e) Fazer propostas no âmbito dos fins da Associação.

CAPÍTULO IV

Dos corpos gerentes

ARTIGO 8.º

São corpos gerentes da Associação:
a) A assembleia geral presidida pela respectiva mesa;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
§ único. Todos os órgãos mencionados exercerão o seu mandato

pelo período de um ano.

CAPÍTULO V

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios e nela reside
o poder supremo da Associação.

ARTIGO 10.º

Será presidida por uma mesa constituída por um presidente e dois
secretários eleitos pela própria assembleia.

§ 1.º Na falta do presidente, presidirá um dos secretários;
§ 2.º Na falta de elementos da mesa, será presidida pelo sócio mais

idoso.
ARTIGO 11.º

A assembleia geral terá reuniões ordinárias e extraordinárias.

ARTIGO 12.º

A assembleia reúne, ordinariamente em Setembro, de ano a ano,
para a apresentação e discussão do relatório e contas da direcção e

para a eleição dos corpos gerentes que irão estar em exercício no
período seguinte.

ARTIGO 13.º

São reuniões extraordinárias:
a) As que venham a ser convocadas pelo presidente da mesa;
b) As que venham a ser requeridas pela direcção;
c) As que vierem a ser requeridas pelo conselho fiscal;
d) As que venham a ser requeridas por um mínimo de 10% dos

sócios, por meio de requerimento ao presidente da mesa, indicando
a ordem de trabalhos.

ARTIGO 14.º

As reuniões ordinárias e extraordinárias, serão convocadas com a
antecedência mínima de oito dias, por meio de convocatória a en-
viar directamente aos sócios.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral funcionará à hora marcada, encontrando-se
presente um mínimo de metade de sócios da Associação, ou meia
hora depois com qualquer número.

ARTIGO 16.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal, assim como

destituí-los;
b) Interpretar os estatutos;
c) Discutir e votar o relatório e as contas de gerência da direc-

ção vigente e deliberar sobre as propostas contidas no mesmo
relatório;

d) Deliberar sobre as propostas, moções ou requerimentos que lhe
sejam apresentados pela mesa, direcção ou qualquer sócios.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia, serão sempre tomadas por maioria
simples dos sócios presentes, salvo as maiorias qualificadas, exigidas
por lei. A eleição dos corpos gerentes da Associação será realizada,
obrigatoriamente por escrutínio secreto.

ARTIGO 18.º

De todas as sessões da assembleia geral serão lavradas actas, em
livro próprio, devidamente assinadas pelos elementos da mesa.

ARTIGO 19.º

São atribuições do presidente da assembleia geral:
a) Convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias;
b) Presidir aos trabalhos respectivos e velar pela execução das

deliberações tomadas;
c) Dar posse aos corpos gerentes, imediatamente após a eleição.

ARTIGO 20.º

São atribuições dos secretários da mesa:
a) Minutar, redigir e ler as actas à assembleia;
b) Ler o expediente, tomar notas de todas as propostas apresen-

tadas no decurso da sessão e inscrever, por ordem, os sócios que
desejem usar da palavra;

c) Contar os votos e tomar nota das deliberações.

CAPÍTULO VI
Da direcção

ARTIGO 21.º

A direcção é constituída por cinco membros que, entre si, esco-
lherão quem deverá exercer as funções de presidente, vice-presidente,
secretário, tesoureiro e vogal.

ARTIGO 22.º

A direcção deliberará por maioria de votos dos membros presen-
tes em cada reunião não podendo porém, em caso algum, esse
número ser inferior a três.

§ único. Em caso de igualdade de votos, o presidente terá o
voto de qualidade.

ARTIGO 23.º

São atribuições da direcções:
a) Orientar a vida da Associação em ordem ao cumprimento dos

seus objectivos, promovendo a audição da direcção da Escola e dos
alunos, sempre que nisso haja conveniência;
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b) Administrar os fundos sociais;
c) Elaborar o relatório e contas da sua gerência a apresentar à

assembleia geral;
d) Nomear comissões para fins específicos, dissolvendo-as quando

entender;
e) Requerer a realização de assembleias gerais, sempre que neces-

sário, indicando os assuntos a tratar.

ARTIGO 24.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Convocar e presidir as respectivas reuniões;
b) Representar a direcção em todos os actos públicos;
c) Assinar a correspondência e assuntos emanados da direcção.

ARTIGO 25.º

Compete ao vice-presidente, substituir o presidente nas suas fal-
tas ou impedimentos.

ARTIGO 26.º

Compete ao secretário e tesoureiro as atribuições que normalmente
cabem a tais funções.

ARTIGO 27.º

Compete ao vogal a substituição, nas faltas ou impedimentos, dos
outros membros da direcção.

ARTIGO 28.º

Excepto nos casos de mero expediente, a Associação só se obriga
pela assinatura conjunta de três membros da direcção.

CAPÍTULO VII
Do conselho fiscal

ARTIGO 29.º

O conselho fiscal, compõe-se de três membros (presidente,
primeiro-vogal e segundo-vogal), eleitos pela assembleia geral, de
entre os sócios efectivos que, entre si, designarão quem exercerá as
funções de presidente.

ARTIGO 30.º

São atribuições do conselho fiscal:
a) Vigiar pela boa administração da vida da Associação e pelo

cumprimento dos estatutos vigentes por parte dos outros órgãos ge-
rentes;

b) Verificar as contas da direcção, a situação de caixa e a existên-
cia de quaisquer bens pertencentes à Associação, sempre que o ache
oportuno;

c) Requerer a realização de assembleias gerais extraordinárias,
quando julgar conveniente;

d) Apreciar o relatório, contas e propostas da direcção;
e) Apresentar à assembleia geral o seu parecer sobre as contas,

relatórios e propostas referidas;
f) Cumprir as demais obrigações impostas pelos estatutos.

CAPÍTULO VIII
Das eleições

ARTIGO 31.º

As eleições para os corpos gerentes, realizar-se-ão de ano a ano,
dentro do período prescrito no artigo 12.º destes estatutos, e pela
forma estabelecida, imperativamente pelo artigo 17.º

ARTIGO 32.º

As listas a apresentar para os órgãos gerentes, deverão ser entre-
gues ao presidente da mesa antes da realização da assembleia geral,
o qual procederá à sua divulgação imediata.

§ 1.º As listas deverão conter, obrigatoriamente, os nomes dos
seus proponentes.

§ 2.º As listas a submeter a votação, serão compostas pelo nú-
mero de membros para a mesa da assembleia geral, da direcção e
do conselho fiscal, com a indicação dos órgãos para que são
indigitados, mas sem mencionar os cargos a desempenhar dentro
desses órgãos.

ARTIGO 33.º

A mesa da assembleia presidirá às eleições com o auxílio dos
escrutinadores e com um delegado de cada lista.

CAPÍTULO IX
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 34.º

Logo que os presentes estatutos obtenham aprovação, a co-
missão instaladora convocará uma assembleia geral extraordiná-
ria, para eleição dos primeiros corpos gerentes e fixação da quota
anual.

ARTIGO 35.º

As listas a apresentar a esta primeira votação não estarão sujeitas
à regra estabelecida, podendo ser subscritas por qualquer ou quaisquer
sócios. A comissão instaladora poderá também propor uma lista.

ARTIGO 36.º

A Associação dissolve-se por deliberação da assembleia geral, que
envolva o voto favorável duma maioria de três quartos dos sócios
existentes.

ARTIGO 37.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação, revertem a favor
da Escola Básica do 1.º Ciclo da Maceira.

ARTIGO 38.º

No que nestes estatutos esteja omisso, deliberará a assembleia
geral, se na lei não existirem normas que supram as lacunas.

Exibiram o certificado de admissibilidade da denominação, emiti-
do pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 1 de Outubro
de 1997.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por declaração dos abona-
dores Joaquim Vieira Dias e Artur Pereira dos Santos, casados e
residentes nesta cidade, pessoas cuja identidade verifiquei por co-
nhecimento pessoal.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5158

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA

CALE DA VILA

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de
Infância da Cale da Vila n.º 1, adiante designada por Associação,
constitui uma instituição sem fins lucrativos, com sede na referida
Escola, reger-se-á pelos presentes estatutos e durará por tempo in-
determinado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objectivo congregar, coordenar, dinami-
zar, defender e representar os pais e encarregados de educação dos
alunos do Jardim-de-Infância da Cale da Vila, assegurando a efecti-
vação do direito e do cumprimento do dever que lhes assiste de
orientarem e participarem efectivamente na educação integral do
seus filhos ou educandos.

ARTIGO 3.º

São membros efectivos os pais e encarregados de educação dos
alunos do Jardim-de-Infância da Cale da Vila, que nela gratuitamen-
te e voluntariamente nela se inscreverem.

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.
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ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os membros efectivos
e a respectiva mesa é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Ao conselho executivo incumbe gerir a Associação e é constitu-
ído pelo presidente, secretário, tesoureiro e dois vogais, eleitos em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A Associação obriga-se financeiramente por, pelo menos, duas
assinaturas de entre as do presidente, secretário e tesoureiro do con-
selho executivo.

ARTIGO 9.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais, eleitos em assem-
bleia geral é de um ano.

ARTIGO 10.º

Nos casos omissos dos presentes estatutos, observar-se-á o dis-
posto na lei geral e no regulamento interno, aprovado em assem-
bleia geral, o qual regulará também o processo eleitoral.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5159

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA N.º 2 DO PRAGAL

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação de pais e de âmbito
de acção e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola e
Jardim de Infância n.º 2 do Pragal, é uma Associação com persona-
lidade jurídica, sem fins lucrativos e que se rege pelos presentes
estatutos e pela lei geral vigente aplicável.

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sede na Escola n.º 2 do Pragal, e durará por
tempo indeterminado a partir de hoje.

ARTIGO 3.º

1 � A Associação tem como objecto: estabelecer a acção coor-
denada dos pais e encarregados de educação de modo a aproximar de
forma ampla e articulada os alunos e a Escola, na conjugação de
esforços nas áreas educativas e pedagógicas.

2 � Para o desenvolvimento da acção descrita no número ante-
rior, entre outras acções, deverão ser desenvolvidas actividades nas
seguintes áreas:

a) Cultura;
b) Recreio;
c) Desporto;
d) Tempos livres.
3 � A Associação, para atingir os fins acima descritos, poderá

através dos seus órgãos sociais e ou associados, relacionar-se com
outras entidades, públicas ou privadas, sempre que tal se mostre útil
ou necessário.

CAPÍTULO III

Associados

ARTIGO 4.º

Associados

1 � Serão associados todos os pais e encarregados de educação de
alunos que frequentam a Escola e o Jardim-de-Infância, e que
manifestem vontade de adquirir essa qualidade.

2 � Podem adquirir a qualidade de associados, as individua-
lidades e ou instituições, que para o efeito tenham sido convi-
dadas.

ARTIGO 5.º

Tipos de associados

1 � Honorários: as pessoas que através de donativos, dêem con-
tribuição relevante para a realização dos fins da instituição, como
tal reconhecida e proclamada pela assembleia geral.

2 � Efectivos:
a) Os encarregados de educação cujos educandos frequentem a

Escola e o Jardim-de-Infância e se inscrevam na Associação,
obrigando-se ao pagamento de uma quota mensal estipulada em as-
sembleia geral;

b) Os encarregados de educação, cujos educandos frequentem os
tempos livres, obrigando-se ao pagamento da mensalidade estipula-
da em assembleia geral;

c) Os encarregados de educação de ex-alunos que manifestem o
interesse de continuar como sócios desde que paguem as quotas que
tiverem sido estipuladas.

ARTIGO 6.º

Dos direitos dos associados

São direitos dos associados:
1) Honorários, efectivos e colaboradores:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos

termos do artigo 18.º n.º 3;
c) Dar o contributo na dinamização das actividades da Associação;
d) Usufruir dos benefícios e iniciativas criados no âmbito da

Associação.
2) Efectivos:
a) São ainda direitos dos sócios efectivos, eleger e ser eleito para

os órgãos sociais.

ARTIGO 7.º

Dos deveres dos associados

São deveres dos associados:
1) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
2) Observar as disposições estatutárias, regulamentos e das delibe-

rações dos corpos gerentes;
3) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência, os cargos para

que foram eleitos;
4) Pagar as suas mensalidades ou quotas de acordo como estipula-

do no artigo 5.º, n.º 2, alíneas a), b) e c).

ARTIGO 8.º

Das sanções

1 � Os sócios que violem os deveres estabelecidos no artigo 7.º,
ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensos de direitos até 90 dias;
c) Demissão.
2 � São demitidos os sócios que, por actos dolosos tenham pre-

judicado materialmente a instituição, e ainda os sócios que injusti-
ficadamente deixem de pagar as mensalidades de acordo com o es-
tipulado no artigo 5.º, n.º 2, alíneas a), b) e c), para além do
razoável.

3 � As sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, são da
competência da direcção.

4 � A demissão é da exclusiva competência da assembleia geral,
sob proposta da direcção.

5 � A aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1,
só se efectivará mediante notificação prévia do associado, ao qual é
reconhecido o direito de ser ouvido e de se justificar, se assim o
entender.

ARTIGO 9.º

Da perda de qualidade de associado

1 � Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem exoneração;
b) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 8.º
2 � O associado que, por qualquer forma deixar de pertencer à

instituição, não tem direito a reaver as mensalidades que haja pago,
continuando responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados
enquanto membro da associação.
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CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

São órgãos da instituição: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

ARTIGO 11.º

O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é gratuito, sal-
vo nos casos aprovados em assembleia geral, sob proposta da direc-
ção.

ARTIGO 12.º

Da duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos corpos gerentes é de um ano.

ARTIGO 13.º

Das deliberações

Salvo disposição legal em contrário, as deliberações serão to-
madas por maioria dos votos dos titulares presentes e nos demais
casos omissos será aplicável a legislação supletiva do Código
Civil.

ARTIGO 14.º

Das actas

Das reuniões dos corpos gerentes serão lavradas actas que serão
obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes nas reuniões da
assembleia geral e pelos membros da respectiva mesa.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

Da constituição

A assembleia geral é constituída por todos os sócios admitidos e
que não se encontrem suspensos.

ARTIGO 16.º

Constituição e competência da mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um primeiro-secretário e um segundo-secretário.

2 � Compete à mesa da assembleia geral, dirigir, ostentar e dis-
ciplinar os trabalhos da assembleia.

3 � Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da mesa
da assembleia geral, competirá a esta eleger os respectivos substitu-
tos de entre os associados presentes, os quais cessarão as suas fun-
ções ao termo da reunião.

ARTIGO 17.º

Da competência da assembleia geral

Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não
compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos outros ór-
gãos e necessariamente:

1) Definir as linhas fundamentais da Associação;
2) Eleger e distribuir por votação secreta os membros da respec-

tiva mesa e os membros da direcção e do conselho fiscal;
3) Apreciar e votar anualmente o orçamento e programa de ac-

ção para o exercício seguinte, bem como o relatório e as contas da
gerência;

4) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extinção da
Associação.

ARTIGO 18.º

Das sessões ordinárias e extraordinárias

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraor-
dinárias.

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No final de cada mandato, na primeira quinzena de Junho para

discussão e aprovação do relatório e contas da gerência do ano an-

terior, bem como do parecer do conselho fiscal. Nesta reunião
realizar-se-á a eleição de novos corpos gerentes;

b) Na segunda quinzena de Setembro de cada ano, para aprecia-
ção e aprovação do orçamento e plano de actividades para esse
ano.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária, quando
convocada pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da
direcção, do conselho fiscal ou requerimento de, pelo menos, um
terço dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 19.º

Da convocatória da assembleia geral

1 � A assembleia geral deve ser convocada com, pelo menos,
oito dias de antecedência, pelo presidente da mesa ou seu substi-
tuto.

2 � A convocatória é feita por meio postal expedido para cada
associado e deverá ser afixada na sede e noutros locais de acesso
público, dela constando obrigatoriamente o dia, a hora, o local e a
ordem de trabalhos.

3 � A convocatória da assembleia geral extraordinária, nos ter-
mos do artigo anterior, deve ser feita no prazo de oito dias após o
pedido ou requerimento, devendo a reunião realizar-se no prazo
máximo de 15 dias, a contar da data de recepção do pedido ou re-
querimento.

ARTIGO 20.º

Da realização das reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convoca-
tória se estiver presente mais de metade dos associados com di-
reito a voto, ou 30 minutos depois com qualquer número de pre-
sentes.

2 � A assembleia geral extraordinária que seja convocada a re-
querimento dos associados, só poderá reunir se estiverem presentes
três quartos dos requerentes.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 21.º

Constituição

1 � A direcção é constituída sempre com um número ímpar.

ARTIGO 22.º

Da direcção

1 � A direcção estabelecerá as suas normas de funcionamento
e a atribuição dos cargos de vice-presidente, secretário e tesou-
reiro.

ARTIGO 23.º

As competências da direcção

Compete à direcção gerir a instituição e representá-la,
incumbindo-lhe designadamente:

1) Garantir os direitos dos associados;
2) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal,

o relatório e contas da gerência, bem como o orçamento e progra-
ma de acção para o ano de exercício;

3) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, as-
sim como a escrituração de livros, nos termos da lei;

4) Organizar o quadro do pessoal, contratar e gerir o pessoal da
instituição;

5) Representar a instituição em juízo ou fora dele;
6) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações

dos órgãos da instituição;
7) Promover e coordenar o funcionamento de grupos de traba-

lho, na prossecução dos diversos objectivos da Associação.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal é composto por três membros: um presidente e
dois vogais.
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ARTIGO 25.º

Das competências do conselho fiscal

Compete ao conselho fiscal, vigiar pelo cumprimento da lei e dos
estatutos, designadamente:

1) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos de
instituição, sempre que o julgue conveniente;

2) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre to-
dos os assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação.

CAPÍTULO IV
Das eleições

ARTIGO 26.º

1 � Na primeira quinzena do mês de Junho, do respectivo ano,
realizar-se-á uma assembleia geral na qual se procederá ao balanço
do trabalho efectuado, apresentação do relatório e contas e à elei-
ção dos encarregados de educação membros dos corpos gerentes.

2 � A nova direcção iniciará as suas funções uma semana após a
realização das eleições.

ARTIGO 27.º

Das eleições

1 � As candidaturas a cada um dos órgãos sociais serão feitas por
lista a apresentar até 24 horas antes do início das eleições.

2 � Nas listas deverão constar os seguintes elementos:
a) Para direcção: três encarregados de educação;
b) Para a mesa da assembleia geral: três encarregados de educação;
c) Para o conselho fiscal: três encarregados de educação.
3 � A eleição será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 28.º

Não são elegíveis para qualquer cargo os associados que tenham
sido alvo da sanção prevista no artigo 8.º, n.º 1, alínea b).

CAPÍTULO V
Disposições gerais

ARTIGO 29.º

Dos meios financeiros

1 � Constituem receitas da associação:
a) O produto das quotas e mensalidades pagas pelos associados;
b) Os subsídios e donativos oficiais e particulares;
c) Outras receitas.
2 � A mensalidade e a quota são fixadas pela direcção.
3 � As despesas da Associação, são as necessárias para a reali-

zação dos seus objectivos de acordo com o orçamento anual apro-
vado.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5160

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA

E. B. 2.º E 3.º CICLOS ROQUE GAMEIRO

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola E. B. 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, adopta a denomina-
ção de Associação de Pais da Escola Roque Gameiro, foi consti-
tuída em 16 de Dezembro de 1977 e tem duração por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto e intervenção

1 � A Associação tem como objecto principal assegurar a defesa
e a efectivação do direitos e deveres que assistem aos pais e encar-

regados de educação, relativamente à educação dos filhos e
educandos.

2 � A Associação intervém de acordo com o preceituado na lei
e deverá ter acesso, a título consultivo, a toda a documentação
existente na Escola, desde que lhe diga directa ou indirectamente
respeito.

ARTIGO 3.º

Natureza

A Associação é uma organização voluntária e sem fins lucrativos,
rege-se pelos presentes estatutos e, subsidiariamente, pela lei
aplicável.

ARTIGO 4.º

Princípios

1 � A Associação exerce a sua actividade independentemente de
qualquer ideologia política ou religiosa e respeita a diversas correntes
de opinião e os princípios consagrados na Declaração Universal dos
Direitos do Homem, e na Declaração dos Direitos da Criança, em
especial no que se refere à educação, ciência e cultura.

2 � A Associação exerce a sua actividade fomentando o fortale-
cimento do movimento associativo de pais e a colaboração efectiva
entre todos os intervenientes no processo educativo.

3 � A Associação deve salvaguardar a sua independência em
relação a quaisquer organizações públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou supranacionais.

4 � Na prossecução dos seus objectivos a Associação pode
integrar-se em organizações nacionais e internacionais, com finali-
dades convergentes ou complementares, com estas celebrar acordos
ou, por qualquer forma, delas receber apoio ou apoiá-las.

ARTIGO 5.º

Atribuições

1 � Exercer a representação dos pais e encarregados de educação
dos alunos da Escola:

a) A nível interno: nos órgãos de gestão previstos na lei, bem
como na definição, divulgação e realização no projecto educativo
da Escola e do regulamento interno;

b) A nível externo: nas estruturas do movimento associativo de
pais, junto do Ministério da Educação, dos órgãos do poder local e
de instituições ligadas à problemática da família e da educação.

2 � Divulgar os fins e os objectivos da Associação, junto dos pais
e encarregados de educação com vista à cimentação de uma nova
cultura de participação da família no processo educativo das crian-
ças e dos jovens.

3 � Intervir na defesa dos interesses culturais, sociais, morais e
físicos dos educandos, em estreita colaboração com os demais par-
ceiros da comunidade educativa.

4 � Desenvolver e apoiar iniciativas visando a educação para a
cidadania e o pleno desenvolvimento pessoal e social dos
educandos.

5 � Apoiar a formação dos pais e encarregados de educação, para
a participação no processo educativo dos filhos e educandos e para
uma melhor intervenção na vida da Escola.

6 � Pugnar pela dignificação e qualidade do ensino, bem como
pela igualmente de oportunidade no acesso ao ensino e à cultura.

7 � Pronunciar-se sobre projectos de diplomas relacionados com
o seu objecto social.

8 � Desenvolver e fortalecer a amizade entre os pais, professores,
funcionários e alunos, designadamente através da promoção de
actividades de carácter formativo, complementares da acção escolar.

9 � Desenvolver iniciativas no sentido da obtenção de subsídios,
patrocínios e outros apoios às actividades relacionadas com a
educação e bem estar dos alunos, bem como visando o reforço dos
objectivos definidos no projecto educativo da Escola e da acção social
escolar.

ARTIGO 6.º

Sede

A Associação tem a sua sede na Escola E. B. 2.º e 3.º Ciclos
Roque Gameiro, sita na Avenida da Aviação Portuguesa, na Ama-
dora.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

Qualidade

1 � A Associação tem duas categorias de associados: ordinários e
beneméritos.
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2 � São associados ordinários, o pai e ou a mãe que exerçam poder
paternal, ou o encarregado de educação dos alunos da Escola E. B.
2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, que se inscrevam na Associação, em
cada ano escolar.

3 � São associados beneméritos:
a) Os que, tendo sido associados ordinários da Associação, já não

possuam filhos ou educandos na Escola e que se inscrevam na Asso-
ciação nessa qualidade;

b) As pessoas singulares ou colectivas que prestem ou tenham
prestado serviços ou apoios relevantes à Associação ou ao movi-
mento associativo de pais e encarregados de educação, bem como
familiares de alunos que coadjuvem os respectivos encarregados de
educação, quando tal estatuto lhes seja atribuído pela direcção.

ARTIGO 8.º

Direitos

1 � Constituem direitos de todos os associados:
a) Participar e votar nas reuniões da assembleia geral;
b) Participar em todas as actividades da Associação;
c) Serem informados das actividades desenvolvidas e a desenvol-

ver pela Associação.
2 � O direito de serem eleitos para os órgãos indicados nas

alíneas a), b), c) e e) do artigo 11.º constitui prerrogativa exclusiva
dos associados ordinários.

ARTIGO 9.º

Deveres

Constituem deveres dos associados ordinários:
a) Informarem-se sobre as actividades da Associação;
b) Cooperarem nas actividades da Associação e contribuírem para

a realização do seus objectivos;
c) Exercerem com zelo e diligência os cargos para que foram elei-

tos;
d) Pagarem as quotas.

ARTIGO 10.º

Perda da qualidade de associado

1 � Perde-se a qualidade de associado ordinário:
a) Não renovando a inscrição em cada ano lectivo;
b) A pedido do associado, dirigido à direcção, em qualquer altura

do ano;
c) Por infracção aos estatutos reconhecida pela assembleia geral.
2 � Os associados beneméritos perdem essa qualidade em caso de

conduta lesiva aos objectivos e ou bom nome da Associação,
reconhecida pela assembleia geral.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Especificação

1 � São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) O conselho consultivo;
e) A comissão de apoio.

ARTIGO 12.º

Preenchimento dos órgãos sociais

1 � Em reunião da assembleia geral a ter lugar no início do
primeiro período lectivo, será eleita uma lista destinada a preen-
cher os órgãos previstos nas alíneas a), b), c) e e) do arti-
go anterior:

a) As listas concorrentes deverão ser apresentadas até meia hora
antes do início da reunião à mesa da assembleia geral;

b) Em alternativa, poderá ser composta uma lista de consenso, a
partir dos nomes propostos no decurso da assembleia geral;

c) A eleição verificar-se-á, em conjunto, por cada lista;
d) A distribuição dos cargos será feita em reunião dos eleitos,

convocada pela direcção cessante;
e) O acto de posse deverá ter lugar na data indicada pela mesa da

assembleia geral, que procedeu às eleições, a qual conferirá posse
aos eleitos.

2 � O mandato tem a duração de um ano.
3 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser reeleitos.
4 � Os órgãos sociais cessantes continuarão em exercício até à

tomada de posse dos órgãos eleitos.
5 � O conselho consultivo da Associação, será formado pelos

pais eleitos, representantes de turma, escolhidos em reunião de di-
recção de turma para o respectivo ano lectivo.

6 � Poderão integrar a comissão de apoio, para além dos asso-
ciados eleitos consoante o disposto no n.º 1 do presente artigo,
outros elementos que se disponibilizem para dar uma contribuição
mais directa às acções da Associação, durante o período do man-
dato.

ARTIGO 13.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados e
reúne ordinariamente no início de cada período escolar, decorrendo
o processo eleitoral na primeira reunião.

2 � À assembleia geral compete:
a) Eleger os membros dos órgãos sociais referidos nas alíneas a),

b), c) e e) do artigo 11.º dos presentes estatutos;
b) Discutir e votar o plano de acção e o orçamento da Associa-

ção;
c) Discutir e deliberar sobre o relatório e contas de gerência anu-

ais;
d) Apreciar e votar propostas de alteração dos estatutos;
e) Aprovar o valor das quotas dos associados.
3 � A assembleia geral reúne em primeira convocação, com

metade dos associados presentes e em segunda convocação, 30 mi-
nutos depois da hora indicada na convocatória, com qualquer nú-
mero de presenças.

4 � A assembleia geral reúne extraordinariamente, por inicia-
tiva do presidente da mesa, por solicitação da direcção, do con-
selho fiscal ou a requerimento de pelo menos, 10% dos associa-
dos.

5 � A convocação dos associados para as reuniões da assem-
bleia geral, será feita por via postal ou por qualquer outro meio de
comunicação escola-família, com, pelo menos, oito dias de ante-
cedência.

6 � Da convocação da assembleia geral será dado conhecimento
a todos os pais e encarregados de educação da Escola, quer através
do Boletim Informativo da Associação, quer de cartaz afixado nos
locais da Escola destinados às informações da Associação ou por
qualquer outro meio julgado conveniente.

7 � Os pais e encarregados de educação não associados, terão
oportunidade de fazer a sua inscrição na Associação, em qualquer
altura, podendo participar de pleno direito na reunião da assembleia
geral, imediatamente a seguir ao acto da inscrição.

8 � Da convocatória da reunião da assembleia geral, deverão
constar: dia, hora, local e ordem de trabalhos da reunião.

9 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples, à excepção daquelas referentes à revisão das normas
estatutárias, que deverão contar com, pelo menos, três quartos dos
votos dos associados presentes.

10 � Os associados poder-se-ão fazer representar por outro, atra-
vés de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e
num máximo de uma representação por associado.

11 � Na parte relativa à discussão e aprovação do relatório, do
plano de actividades e das contas de gerência do exercício, poderão
intervir e votar todos quanto tenham sido associados no ano lectivo
anterior.

12 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e dois secretários.

ARTIGO 14.º

Da direcção

1 � A direcção da Associação, é composta pelo presidente,
vice-presidente, o secretário, o tesoureiro e um vogal.

2 � Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e dar

execução a todas as acções que se enquadram nas finalidades da
Associação;

b) Representar a Associação, defender os seus direitos e prerroga-
tivas e assumir as obrigações correspondentes;

c) Gerir os bens da Associação;
d) Apresentar à assembleia geral os instrumentos de gestão refe-

ridos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 13.º;
e) Designar os representantes da Associação, nos órgãos da Es-

cola;
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f) Assegurar o contacto permanente e a colaboração com os ór-
gãos de administração e gestão bem como com as demais estruturas
e projectos da Escola.

3 � A direcção reunirá, em carácter ordinário, semanalmente e
extraordinariamente sempre que o presidente ou a maioria dos seus
membros o solicite.

4 � Do dia e hora das reuniões ordinárias da direcção, será dado
conhecimento aos associados e à direcção da Escola.

5 � A direcção pode deliberar somente se estiverem presentes
mais de metade dos seus membros.

6 � As deliberações da direcção serão tomadas por maioria dos
membros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois
vogais.

2 � Compete ao conselho fiscal dar parecer sobre o orçamento,
o relatório e contas de gerência da Associação, e zelar pelo cumpri-
mento dos presentes estatutos, bem como da legislação aplicável à
Associação.

ARTIGO 16.º

Do conselho consultivo

1 � Compõem o conselho consultivo, por inerência de fun-
ções, os pais e encarregados de educação eleitos representantes
de turma.

2 � O conselho consultivo representa o instrumento de
consertação da intervenção dos pais e encarregados de educação,
visando a concretização do objecto expresso no n.º 1 do artigo 2.º
dos presentes estatutos, a nível das turmas em funcionamento na
Escola.

3 � O conselho consultivo funcionará com base no intercâmbio
de informações e acções entre os pais/encarregados de educação,
representantes de turma, e a direcção da Associação.

ARTIGO 17.º

Da comissão de apoio

A comissão de apoio tem como objectivo coadjuvar na reali-
zação das diferentes actividades da Associação, propiciando um
alargamento dos recursos humanos e materiais necessários à sua
consecução.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 18.º

Receitas

1 � Constituem receitas da Associação:
a) As quotizações dos associados;
b) As doações e ou subsídios de que a Associação venha a benefi-

ciar;
c) Quaisquer outras formas legais de angariar fundos.
2 � Os pais e encarregados de educação dos alunos subsidiados

pelo SASE estão dispensado do pagamento de quotas.

ARTIGO 19.º

Despesas

1 � Para além dos encargos inerentes ao seu funcionamento re-
gular, constituem despesas da Associação:

a) O pagamento de subsídios, comparticipações e outros encargos
resultantes de iniciativas próprias ou em colaboração com outras
entidades, no âmbito do plano de acção e orçamento aprovados pela
assembleia geral;

b) O pagamento de quotas que a Associação tenha o dever de
cumprir.

ARTIGO 20.º

Tesouraria

1 � Será mantida uma conta bancária para depósito dos valores
monetários da Associação.

2 � Para movimentação desta conta serão indicados três titula-
res de entre os membros da direcção, obrigando-se a Associação
mediante assinatura conjunta de dois deles, sendo um necessariamen-
te o presidente ou o tesoureiro.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

Quem obriga a Associação:
1) À excepção do disposto no artigo anterior, a Associação

obriga-se pela assinatura conjunta de dois dos membros da direcção,
sendo um deles o presidente ou o vice-presidente, ou de três mem-
bros da direcção;

2) A correspondência de mero expediente será assinada por qual-
quer um dos membros da direcção;

3) Em caso de dissolução da Associação, caberá à assembleia geral
decidir sobre os bens e demais procedimentos legais que efectivem a
dissolução.

ARTIGO 22.º

Regulamento interno

No desenvolvimento das normas dos presentes estatutos, deverá
ser elaborado e aprovado pela direcção, o regulamento interno da
Associação.

ARTIGO 23.º

Vigência

1 � Os presentes estatutos entram em vigor, 30 dias após a sua
aprovação pela assembleia geral. Todavia, não produzem efeitos em
relação a terceiros, enquanto não forem publicados nos termos da
lei.

2 � Ficam revogadas as disposições constantes dos estatutos da
Associação, datados de 16 de Dezembro de 1977.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5161

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA E. B. I. DE FRAGOSO

Estatutos

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E. B.
I. de Fragoso, adiante designada por Associação, constitui uma
Associação sem fins lucrativos, com sede no concelho de Barcelos,
na Escola aqui referida e reger-se-á pelos presentes estatutos e dura-
rá por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto congregar, coordenar, dinamizar,
defender e representar os pais e encarregados de educação dos alu-
nos da Escola Básica Integrada de fragoso, assegurando a efectiva-
ção dos direito e dos deveres que lhes assiste, de na orientação e
participação activa na educação integral dos seus filhos e ou
educandos.

ARTIGO 3.º

São membros efectivos da Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos da Escola E. B. I. de Fragoso, que nela volun-
tariamente se inscrevam.

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais desta Associação:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os membros efectivos
e a respectiva mesa é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

À direcção incumbe gerir a Associação, e é constituída pelo pre-
sidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e dois vogais, eleitos
em assembleia geral.
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ARTIGO 7.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secretário
e um relator, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A Associação obriga-se financeiramente por, pelo menos, duas
assinaturas de entre as do presidente, vice-presidente e tesoureiro da
direcção.

ARTIGO 9.º

O mandato dos órgãos sociais eleitos em assembleia geral é de
três anos.

ARTIGO 10.º

Nos casos omissos dos presentes estatutos observar-se-á o dis-
posto na lei geral e no regulamento interno da Associação, apro-
vados em assembleia geral, o qual regulará também o processo
eleitoral.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5162

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA
N.º 1 DE VILA NOVA DE CAPARICA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

A Associação de Pais da Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de
Caparica, adiante designada por Associação de Pais, congrega e re-
presenta os pais e os encarregados de educação dos alunos que fre-
quentam a Escola.

Tem duração ilimitada e a sede será nas instalações da Escola,
sita na Rua de João Fernandes Lavrador, 3-A, Vila Nova de Capari-
ca.

O ano social terá início no ano escolar e finda no início do ano
escolar seguinte.

ARTIGO 2.º

Objecto

À Associação de Pais compete difundir as actividades escolares,
associativas e outras afins, no sentido de se obter forte elo que ligue
por mútuos interesses os alunos, a escola e a família, bem como
outros interessados em colaborar.

ARTIGO 3.º

Membros

Podem ser membros da Associação de Pais, os pais e encarrega-
dos de educação dos alunos da Escola, que voluntariamente se ins-
crevam.

ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais da Associação de Pais, são:
� A assembleia geral: constituída por todos os associados no ple-

no gozo dos seus direitos.
A mesa da assembleia geral é formada por um presidente e dois

secretários.
A assembleia geral reúne em sessão ordinária, no início do ano

social, por convocatória do seu presidente, ou a pedido da direcção
e, em sessão extraordinária, por convocatória do seu presidente, a
pedido da direcção, do conselho fiscal ou de um terço dos associa-
dos.

Compete à assembleia geral, aprovar e alterar os estatutos, apre-
ciar e votar o plano de actividades relatório anual de contas e eleger
os órgãos sociais.

� A direcção: composta por cinco associados, que elegerão entre
si, o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro e o
vogal.

Compete à direcção, a gerência social, administrativa, financeira
e disciplinar. Reunirá com a periodicidade que entenda conveniente
para o bom desempenho das suas funções.

� O conselho fiscal: composto por três associados, um dos quais
será o presidente e compete-lhe fiscalizar os actos administrativos
e financeiros da direcção e verificar as suas contas e relatórios. Reu-
nirá com a periodicidade que entenda conveniente.

ARTIGO 5.º

Regime financeiro

A Associação de Pais não tem fins lucrativos, tem gestão pró-
pria, autonomia administrativa e financeira e rege-se pelos presen-
tes estatutos, regulamento interno e pela lei geral.

ARTIGO 6.º

O património da Associação

É constituída pelas quotas dos associados, cujo montante será
fixado em assembleia geral e por quaisquer donativos ou subsídios
que eventualmente lhe venham a ser atribuídos por quaisquer
entidades.

ARTIGO 7.º

Disposições gerais

Esta Associação de Pais pode filiar-se em organizações nacio-
nais e supra nacionais com cujo carácter e âmbito possam con-
tribuir para a defesa dos direitos dos pais quanto à educação dos
filhos.

Para dissolução da Associação de Pais são necessários os votos
favoráveis de três quartos dos sócios efectivos, no pleno gozo dos
seus direitos, que decidirão também sobre o destino a dar ao patri-
mónio.

Para aprovação a alteração dos estatutos são necessários os
votos favoráveis de três quartos dos membros presentes. As de-
mais decisões são tomadas por maioria simples dos membros pre-
sentes.

A assembleia geral reunirá, em primeira convocatória, estando
presentes pelo menos metade dos seus membros e, em segunda
convocatória, meia hora depois com a presença de qualquer nú-
mero.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5163

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ÁGUEDA

Estatuto

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação, natureza e fins

A Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos do
Agrupamento Horizontal de Águeda, de agora em diante designada
por «A Fonte», constitui uma instituição sem fins lucrativos, com
duração indeterminada a sede na Escola EB1 de Águeda n.º 1, abran-
gendo as escolas do Ensino Básico E. B. 1 de Águeda n.º 1, E. B.
1 de Águeda n.º 2, E. B. 1 de Águeda n.º 3, E. B. 1 de Bolfiar, E. B.
1 de Giesteira, E. B. 1 de Vale Domingos, E. B. 1, de Borralha, E.
B. 1, de Castanheira do Vouga, E. B. 1, de Falgoselhe e E. B. 1, de
Recardães e do Jardim de Infância de Águeda, do qual fazem parte a
educação pré-escolar de Castanheira do Vouga, Jardim de Infância
de Giesteira, Jardim de Infância de Borralha e Jardim de Infância de
Recardães.

ARTIGO 2.º

A Fonte tem como objectivos:
a) Assegurar a defesa e efectivação dos direitos e deveres que

assistem aos pais e encarregados de educação, em relação à educa-
ção dos filhos ou educandos;

b) Minimizar os efeitos de isolamento a que algumas escolas es-
tão votadas em virtude da sua localização.

ARTIGO 3.º

Para cumprimento dos objectivos definidos no artigo 2.º, compe-
te à A Fonte:

a) Colaborar com os órgãos administrativos e corpo docente das
escolas em actividades circum-escolares ou de natureza social;
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b) Interessar as famílias no processo educativo;
c) Colaborar com associações congéneres, em ordem à consecu-

ção de fins comuns;
d) Analisar as situações prejudiciais aos interesses dos educandos

dos associados, chamando a atenção para elas e fazendo todos os
esforços para a sua resolução;

e) Emitir pareceres, formular sugestões e colaborar na execução
do plano de actividades contribuindo para uma eficaz interacção
entre a Escola e a comunidade;

f) Colaborar nas iniciativas da Escola, dar sugestões designada-
mente, em matéria de ocupação de tempos livres, relativamente a
actividades circum-escolares de carácter educativo, cultural, despor-
tivo e social.

ARTIGO 4.º

A Fonte procurará colaborar sempre com toda a comunidade edu-
cativa contribuindo para a concretização dos objectivos a que se
propõe.

CAPÍTULO II
ARTIGO 5.º

1 � São associados de A Fonte:
a) Os pais, os encarregados de educação dos alunos, que volunta-

riamente se inscrevam, considerando-se os dois cônjuges como um
só membro para efeitos de quotização, votação ou candidatura a
membro do conselho executivo;

b) Os membros que tenham desempenhado serviços relevantes nos
órgãos sociais de A Fonte;

c) Os amigos das escolas do Agrupamento, não podendo no en-
tanto, serem eleitos para os órgãos sociais.

2 � A admissão dos associados referidos em a) no número ante-
rior, faz-se por deliberação do conselho executivo e dos referidos
em b) faz-se por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Constituem direitos dos associados:
a) Participar na assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito, salvaguardando o disposto na alínea c) do

artigo anterior;
c) Utilizar os serviços de A Fonte, para a resolução de todos

os problemas de âmbito escolar, relativos aos seus filhos ou
educandos;

d) Ser mantido ao corrente das actividades de A Fonte.

ARTIGO 7.º

Constituem deveres dos associados:
a) Cumprir e respeitar os presentes estatutos, bem como quais-

quer regulamentos internos que tenham sido aprovados em assem-
bleia geral;

b) Pagar as quotas a que se propuserem no acto de inscrição, até
ao fim do primeiro período do ano escolar;

c) Cooperar nas actividades de A Fonte e contribuir, na medida do
possível, para a realização dos seus objectivos;

d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos.

ARTIGO 8.º

Perderão a qualidade de membros efectivos de A Fonte, os asso-
ciados que:

a) Deixem de pagar a quota anual a que se propuseram no acto de
inscrição, considerando-se automaticamente, como não sendo
membros efectivos aqueles que tenham a quota em atraso;

b) Expressem a vontade de deixar de estar filiados e notifiquem o
conselho executivo dessa decisão, por escrito;

c) Por desrespeito destes estatutos ou actividades lesivas do bom nome
ou interesses da Associação, seja excluído por decisão do conselho
executivo.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais de A Fonte:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral de A Fonte, é constituída por todos os
associados em pleno gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente, um vice-presidente e um secretário, eleitos em assembleia
geral.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reunirá em sessão ordinária, duas vezes
por ano, nos 15 dias imediatos ao início de cada ano lectivo e
logo após a interrupção do Carnaval, e em sessão extraordinária,
sempre que convocada pelo presidente a pedido de qualquer dos
órgãos sociais.

2 � A assembleia geral será convocada com a antecedência mínima
de oito dias, por meio de convocatória a enviar aos associados.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral:
a) Discutir e votar o relatório de contas anuais, bem como o res-

pectivo parecer do conselho fiscal;
b) Discutir o plano de actividades e orçamento;
c) Eleger e demitir a mesa da assembleia geral, o conselho execu-

tivo e o conselho fiscal;
d) Definir as linhas gerais de actuação de A Fonte de acordo com

os legítimos interesses dos seus membros, no quadro dos objectivos
previstos nos presentes estatutos;

e) Deliberar sob proposta do conselho executivo, sobre a adesão
a outras organizações e sobre a sua retirada;

f) Deliberar sob proposta de, pelo menos, 10 membros efectivos,
na plena posse dos seus direitos, sobre a admissão de membros que
tenham desempenhado serviços relevantes nos órgãos sociais de A
Fonte;

g) Decidir dos recursos das sanções impostas pelo conselho exe-
cutivo;

h) Votar a alteração dos estatutos e do regulamento interno;
i) Apreciar e deliberar sobre quaisquer assuntos propostos pelos

seus membros ou por qualquer dos seus órgãos sociais, bem como
exercer as funções que lhe sejam atribuídas pela lei e pelos presentes
estatutos;

j) Deliberar sobre a extinção de A Fonte.

SECÇÃO II

Do conselho executivo

ARTIGO 14.º

1 � A Fonte será gerida pelo conselho executivo, constituído por
cinco elementos, eleitos em assembleia geral e de acordo com a
alínea c) do artigo 5.º

2 � Os membros do conselho executivo elegerão entre si o pre-
sidente, um secretário e um tesoureiro, sendo os restantes vogais.

ARTIGO 15.º

1 � Compete ao conselho executivo:
a) Gerir os bens de A Fonte e providenciar a angariação de recei-

tas;
b) Submeter a assembleia geral o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação;
c) Representar A Fonte e, em nome dela, defender os seus direi-

tos e assumir as suas obrigações;
d) Deliberar sobre a admissão e suspensão de membros efecti-

vos;
e) Analisar as propostas dos associados sobre iniciativas a realizar

e apreciar a sua exequibilidade.
2 � A Associação ficará validamente obrigada com duas assina-

turas de entre as do presidente, secretário e tesoureiro do conselho
executivo.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho executivo reunirá ordinariamente uma vez por
mês e, extraordinariamente, sempre que, convocado pelo seu presi-
dente ou a pedido de qualquer outro dos membros.

2 � O conselho executivo só poderá reunir desde que a maioria
dos seus membros esteja presente e as suas decisões serão tomadas
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por maioria simples, cabendo ao presidente, em caso de empate, o
voto de qualidade.

3 � Sempre que o julgue conveniente, o conselho executivo po-
derá convidar a assistir às suas reuniões, delegados das organizações
representativas dos professores ou dos funcionários administrativos
e auxiliares da Escola.

ESCOLA 17.º

Os membros do conselho executivo serão equitativa e solidaria-
mente responsáveis pelos compromissos assumidos e pelo regular
exercício das actividades da Associação.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 18.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais,
eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Controlar a administração financeira da Associação;
b) Dar parecer sobre o relatório anual de actividades e dar contas

do conselho executivo bem como sobre projectos orçamentais ou
despesas extraordinárias;

c) Solicitar a convocação da assembleia geral se verificar a exis-
tência de abusos ou irregularidades em matéria de gestão económica
e financeira.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 20.º

1 � As receitas da Associação serão constituídas pelas quotas dos
sócios e por quaisquer subsídios, donativos, doações ou legados que
eventualmente lhe sejam atribuídos.

2 � A quota anual será fixada em assembleia geral e deverá
ser paga, conforme alínea b) do artigo 7.º, até ao fim do primeiro
período do ano escolar, mediante cobrança pelo conselho exe-
cutivo.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

O mandato dos órgãos de gestão é de um ano, correspondente ao
ano lectivo, podendo haver reeleição.

ARTIGO 22.º

Em caso de dissolução de A Fonte, a assembleia geral determinará
o destino a dar aos bens de sua propriedade e designará os seus
liquidatários.

ARTIGO 23.º

Nos casos omissos dos presentes estatutos observar-se-á o dispos-
to na Lei Geral.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5164

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA N.º 175 DO 1.º CICLO

DO ENSINO BÁSICO DOS OLIVAIS NORTE

Estatutos

SECÇÃO I

Natureza, sede e fins da Associação

ARTIGO 1.º

1 � A Associação adopta a denominação de Associação de Pais
e Encarregados de Educação da Escola n.º 175 do 1.º Ciclo do Ensi-

no Básico dos Olivais Norte, em Lisboa, é uma instituição parti-
cular de solidariedade social, com sede nas instalações da Escola
n.º 175, na Rua do General Silva Freire, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado,
com início nesta data.

ARTIGO 2.º

A Associação não tem fins lucrativos e é independente de quais-
quer formações políticas ou religiosas.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objecto o exercício do direito de pais e
encarregados de educação participarem na educação, promoção e
integração escolar dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 4.º

Para a realização dos seus fins compete à Associação:
a) Intervir junto dos órgãos de gestão da Escola ou de outras

entidades competentes, na defesa dos interesses dos alunos, levan-
tando os problemas da vida escolar e colaborando na resolução dos
mesmos;

b) Intervir activamente junto das entidades oficiais e particu-
lares sempre que tal se revele necessário e seja do interesse da
Escola;

c) Participar nas reuniões dos conselhos escolar e pedagógico da
Escola, nos casos e nos termos legalmente previstos;

d) Promover e colaborar com a Escola em actividades
circum-escolares ou de natureza social conducentes à realização de
uma educação integral;

e) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das rela-
ções de cooperação e solidariedade entre todos os membros da Es-
cola e os pais e encarregados de educação;

f) Contribuir para a formação e desenvolvimento de correntes de
opinião que pugne pela melhoria das condições de ensino, a dignifi-
cação da criança e a sua inserção na sociedade;

g) Participar ou promover contactos com outras associações para
a concretização de iniciativas comuns podendo filiar-se em órgãos
coordenadores ou federativos;

h) Informar os pais e encarregados de educação, sobre a vida da
Escola e outras questões gerais da educação, procurando incentivar
o seu interesse pela participação activa nesta área;

i) A Associação deverá tomar as medidas necessárias para a insta-
lação de uma cantina na Escola e a organização do serviço de refei-
ções.

§ único. A organização e funcionamento dos diversos sectores pela
direcção.

SECÇÃO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

Poderão ser sócios da Associação, os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos da Escola Primária n.º 175, que se inscreverem na
Associação.

ARTIGO 6.º

1 � São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, com voto delibera-

tivo;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Participar em grupos de trabalho, colaborar nas tarefas da As-

sociação, e propor aos órgãos associativos, iniciativas que contribu-
am para a concretização dos objectivos da Associação;

d) Solicitar a intervenção da Associação, na defesa dos interesses
dos seus educandos;

e) Serem mantidos ao corrente das actividades da Associação,
podendo solicitar o exame da escrita e contas;

f) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos do ar-
tigo 15.º destes estatutos.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar activamente nas tarefas e objectivos da Associa-

ção;
b) Cumprir as disposições estatutárias e o regulamento interno;
c) Exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que

foram eleitos ou designados;
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d) Pagar uma quota mínima anual, a fixar em assembleia geral;
e) Comparecer às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Perder-se a qualidade de associado:
a) A pedido do próprio;
b) Por falta de pagamento de quota;
c) Por violação destes estatutos;
d) Por deixar de ter filhos ou educandos na Escola, com excepção

de membros dos órgãos sociais, que deverão manter esta qualidade
até à tomada de posse de novos órgãos.

SECÇÃO III

Órgãos e funcionamento da Associação

ARTIGO 9.º

Órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

ARTIGO 10.º

Os órgãos sociais são eleitos anualmente, em assembleia geral, até
30 dias após o início oficial do ano lectivo da Escola.

ARTIGO 11.º

a) Nenhum cargo dos órgãos sociais é remunerado.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é órgão soberano da Associação, é constituída
por todos os associados. Só terão direito a voto os associados com
a quota anual paga e que não se encontrem suspensos.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por presidente,
vice-presidente e um secretário. O vice-presidente substitui o presi-
dente na sua ausência ou impedimentos.

2 � A reunião ordinária da assembleia geral, deve ter lugar até
30 dias após o início oficial do ano lectivo na Escola n.º 175, com o
objectivo de: apreciar, discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
deliberar sobre as directrizes gerais ou actuação da Associação; eleger os
membros dos órgãos sociais; fixar o nível da quota mínima; e apreciar
a situação da Associação.

ARTIGO 14.º

Na reunião ordinária poderão participar, sem direito a voto, pais
e encarregados de educação de alunos da Escola, não associados, salvo
deliberação em contrário.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral extraordinária terá lugar sempre que for con-
vocada pelo presidente da mesa, a pedido da direcção, do conselho
fiscal ou por um mínimo de 20 associados, com indicação prévia da
ordem de trabalhos. No último caso indicado, deverão estar presen-
tes pelo menos, metade dos requerentes mais um.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral será convocada através de cartaz afixado na
Escola e por meio de aviso postal expedido para cada um dos asso-
ciados, com antecedência mínima de oito dias. Da convocatória
deverá constar obrigatoriamente a data, hora, local e ordem de tra-
balhos.

ARTIGO 17.º

Às assembleias gerais poderão assistir, desde que convidados, sem
direito a voto, professores e funcionários da Escola, salvo delibera-
ção em contrário, podendo usar da palavra.

ARTIGO 18.º

A assembleia só poderá funcionar em primeira convocatória desde
que esteja presente a maioria absoluta dos associados e, em segunda
convocatória, uma hora depois, com número de associados.

ARTIGO 19.º

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de voto dos
associados presentes.

ARTIGO 20.º

As deliberações sobre alterações dos estatutos exigirão o voto
favorável de três quartos dos associados presentes e na ordem de
trabalhos devem constar em ponto próprio.

ARTIGO 21.º

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um
tesoureiro, um secretário e um vogal. O presidente será substituído
pelo vice-presidente, em caso de falta ou impedimento.

ARTIGO 22.º

Na primeira reunião a direcção fixará a periodicidade das suas
reuniões ordinárias. As reuniões extraordinárias serão convoca-
das pelo presidente por sua iniciativa ou a pedido de alguns dos
seus membros. A direcção poderá decidir desde que estejam
presentes a maioria dos seus membros. As decisões serão tomadas
por maioria simples, tendo o presidente ou quem o substitua voto
de desempate.

Os membros da direcção, serão solidariamente responsáveis pela
concretização das decisões colegiais e pelo regular exercício das
actividades da Associação.

ARTIGO 23.º

1 � Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
b) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que con-

correm para a concretização dos objectivos da Associação;
c) Gerir os bens da Associação e aplicá-los de acordo com os seus

objectivos;
d) Desenvolver actividades que se enquadrem nos objectivos da

Associação;
e) Elaborar um relatório de actividades e contas anual e

apresentá-lo na assembleia geral ordinária, bem como o orçamento
e programa de acção para o ano seguinte;

f) Manter um livro de actas das reuniões;
g) Representar a Associação em todos os contactos com os

órgãos de gestão da Escola, ou quaisquer outras entidades públicas
ou privadas, ou em nome da Associação, defender os seus inte-
resses;

h) Fundamentar e propor à assembleia geral a perda de qualidade
de associados;

i) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações
dos órgãos da Associação.

2 � A Associação obriga-se pela assinatura composta de dois
membros da direcção, devendo a de um deles ser a do presidente ou
vice-presidente e a do tesoureiro.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 25.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração financeira da Associação;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas, elaborado anualmente

pela direcção;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedi-

do da assembleia geral ou direcção;
d) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando

o julgar necessário;
e) Verificar a conformidade estatutária das despesas efectuadas

e pronunciar-se sobre propostas da alienação de bens da Associa-
ção.

SECÇÃO IV

Das eleições

ARTIGO 26.º

1 � A eleição dos corpos sociais é feita por escrutínio secreto
em assembleia geral para esse efeito.

2 � As candidaturas para os órgãos sociais, constarão de listas
completas a apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral, o
mais tarde até ao início do ponto da ordem de trabalhos da assem-
bleia geral referida.

3 � As listas conterão os nomes dos candidatos apresentados e a
designação dos respectivos cargos.

4 � A elegibilidade dos membros constantes das listas será veri-
ficada pelo presidente da mesa da associação geral.
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5 � Qualquer grupo de 11 candidatos poderá igualmente apresen-
tar uma lista.

6 � Qualquer membro da Associação pode ser eleito uma ou mais
vezes.

SECÇÃO V

Receitas

ARTIGO 27.º

1 � As receitas ordinárias da Associação, são constituídas pelas
quotas anuais cobradas aos associados, cujo valor mínimo será fixa-
do em assembleia geral e deverá ser liquidado no acto da inscrição e
ou no início do ano lectivo.

2 � As receitas extraordinárias serão provenientes de quaisquer
donativos, subsídios, legados ou de iniciativas promovidas pela
Associação.

3 � Os valores em dinheiro serão depositados em estabeleci-
mento bancário, sendo a sua movimentação da competência da
direcção.

SECÇÃO VI

ARTIGO 28.º

Quando quaisquer dos órgãos sociais deixar de funcionar antes do
termo do mandato, adoptar-se-á o seguinte procedimento:

a) No caso da direcção, as suas atribuições serão asseguradas pela
mesa de assembleia geral, que no prazo de 30 dias a partir da
constatação e conhecimento do facto deverá convocar eleições an-
tecipadas para todos os órgãos;

b) No caso do conselho fiscal, as suas atribuições serão assegura-
das pela mesa da assembleia geral que no prazo de 30 dias convoca-
rá eleições para o mesmo;

c) No caso da mesa da assembleia geral, a direcção convocará com
uma antecedência mínima de oito dias, uma assembleia de associa-
dos que verificado o não funcionamento desse órgão elegerá uma
comissão eleitoral, composta por um número não inferior a cinco
membros. No prazo de 30 dias a comissão eleitoral promover a re-
alização de eleições para todos os órgãos sociais.

SECÇÃO VII

ARTIGO 29.º

Disposições transitórias

1 � A primeira eleição para os órgãos da Associação, será asse-
gurada por uma comissão instaladora da Associação, constituída por
um número não inferior a cinco membros.

2 � A comissão instaladora da Associação, funcionará sobre fis-
calização da assembleia de pais e encarregados de educação, com os
poderes e nos termos previstos para os órgãos sociais, até realiza-
ção da primeira eleição para os mesmos e tomada de posse dos
membros eleitos.

3 � A comissão instaladora observará quanto às eleições o dis-
posto nos presentes estatutos, para o que assumirá as atribuições e
poderes conferidos à direcção e mesa da assembleia geral da futura
Associação.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5165

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE SERPINS

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e finalidades

A Associação denomina-se Associação de Pais de Serpins, e tem
a sua sede na Escola Primária da Feira dos Bois.

Tem como finalidade zelar para que sejam cumpridas todas as
normas que regem o bom funcionamento do ensino pré-escolar e dos
primeiros quatro anos do ensino básico das crianças da freguesia de
Serpins.

ARTIGO 2.º

Da qualidade, admissão e exclusão dos associados

São associados todos os pais e encarregados de educação de
crianças que frequentem o ensino pré-escolar e os primeiros qua-

tro anos do 1.º Ciclo das escolas pré-primárias e primárias desta
freguesia, que o desejam e para isso se inscrevam. Não podem ser
excluídos enquanto os filhos frequentarem esta escolaridade, e
deixam de ser membros assim que os filhos ou educandos passa-
rem para o 5.º ano.

ARTIGO 3.º

Composição, funcionamento, convocação
e competências da assembleia geral

Esta é composta por todos os associados e dirigida por uma mesa
constituída por um presidente e dois secretários. Pode ser convo-
cada pela direcção ou por um mínimo de 10 associados. Compete à
assembleia geral todas as deliberações que legal ou estatutariamente
não sejam atribuídas a outro órgão social.

ARTIGO 4.º

Direcção, composição e competências

A direcção será nomeada anualmente pela assembleia geral, em
reunião convocada para o efeito. Desta constam um presidente, um
secretário e um tesoureiro. Competem à direcção as funções gerais
de administração da Associação e a aprovação das acções e medidas
de intervenção, deliberadas em assembleia pela Associação. Compete
à direcção elaborar e apresentar relatório e balanço no final de cada
ano de gestão (lectivo).

ARTIGO 5.º

Conselho fiscal, composição e competência

O conselho fiscal é composto por três elementos, eleitos pela as-
sembleia geral, entre os quais será escolhido o presidente. Compete
ao conselho fiscal zelar pela adequada execução contabilística soli-
citando e apreciando com regularidade os elementos necessários ao
desempenho das suas funções. Compete-lhe apreciar o balanço e
apresentar relatório sobre as contas anuais.

ARTIGO 6.º

Sobre alterações estatutárias

Alterações e complementos aos presentes estatutos serão delibe-
radas em assembleia geral, especialmente convocada para o efeito,
por escrito, com 10 dias de antecedência. Serão aprovadas por vo-
tação e maioria de dois terços.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5166

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA 1 N.º 8 DE SETÚBAL

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração, objectivos e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
1 n.º 8 e o Jardim de Infância n.º 1, é uma associação de pais e ou
encarregados de educação, dos alunos da Escola n.º 8 e Jardim de
Infância n.º 1 de Setúbal.

ARTIGO 2.º

A Associação adopta a denominação de Associação de pais e Encarre-
gados de Educação da Escola Básica n.º 8 de Setúbal, com sede na Avenida
do Coração de Maria, Bairro da Azeda, 2910 Setúbal.

ARTIGO 3.º

A Associação de Pais é constituída por tempo indeterminado e
só poderá ser dissolvida por decisão da assembleia geral convocada
para tal.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objectivo fundamental a defesa e a promo-
ção dos interesses dos pais e encarregados de educação, em tudo o
que respeita ao exercício do direito que lhes assiste de participar na
educação dos seus filhos ou educandos.
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ARTIGO 5.º

1 � Para ajudar a prossecução dos seus fins, compete à Associa-
ção:

a) Ajudar os pais e encarregados de educação a cumprir a sua
missão de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das rela-
ções de convivência entre professores, alunos, funcionários, pais e
encarregados de educação;

c) Estudar, divulgar e defender as linhas fundamentais de educa-
ção;

d) Pugnar pela dignificação do ensino em qualquer dos aspectos;
qualidade, eficiência, disciplina e respeito pelos valores humanos em
geral;

e) Promover a detecção e estudo de problemas de educação, pro-
porcionar e desenvolver condições de participação dos pais e encar-
regados de educação na resolução dos mesmos, nomeadamente, atra-
vés de inquéritos, reuniões, conferências, mesas redondas, sessões de
estudo e criação de grupos de trabalho;

f) Promover contactos com outras congéneres no sentido de in-
tegrar a sua acção num contexto o mais amplo possível e promover
a realização de programas de interesse comum;

g) Intervir junto dos órgãos de gestão da Escola e do Jardim de
Infância e ou de outras entidades competentes para a apresentação
de problemas da vida escolar e prestar, dentro das suas possibilida-
des, a colaboração que, eventualmente lhe venha a ser solicitada,
quando compatível com as finalidades da Associação;

h) Colaborar com a Escola e Jardim de Infância em actividades
circum-escolares ou de natureza social.

CAPÍTULO II
ARTIGO 6.º

Dos associados

1 � Os sócios da Associação são de três espécies: efectivos, ex-
traordinários e honorários.

2 � São sócios efectivos os pais e encarregados de educação dos
alunos matriculados na Escola Básica e no Jardim de Infância a não
ser que manifestem opinião em contrário.

3 � São membros extraordinários os pais e encarregados de edu-
cação que, por deixarem de ter filhos matriculados na Escola ou
no Jardim de Infância, desejam manter a sua inscrição nesta quali-
dade.

4 � São sócios honorários todos aqueles a quem, por dádivas ou
serviços relevantes à Associação, este atribua tal qualidade.

ARTIGO 7.º

São direitos dos sócios efectivos:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais e grupos de trabalho

que venham a ser criados no desenvolvimento das atribuições da
Associação;

c) Discutir e votar na assembleia geral sobre todos os assuntos da
sua competência;

d) Ser informados das actividades da Associação;
e) Pagar as quotas;
f) Pagamento das mensalidades cujos alunos frequentem os tem-

pos livres.
ARTIGO 8.º

São direitos dos sócios extraordinários:
a) Fazer sugestões e apresentar planos ao conselho executivo para

a melhor prossecução dos fins da Associação;
b) Participar nas assembleias gerais;
c) Colaborar com o conselho executivo, sempre que para tal so-

licitados;
d) Pagar as quotas.

ARTIGO 9.º

São direitos dos sócios honorários:
a) Fazer sugestões e apresentar planos ao conselho executivo para

a melhor prossecução dos fins da Associação;
b) Participar nas assembleias gerais, mas sem direito a voto;
c) Colaborar com o conselho executivo, sempre que para tal so-

licitado;
d) Não pagar quotas.

ARTIGO 10.º

São deveres dos membros:
a) Colaborar, por todos os meios ao seu alcance, nas tarefas da

Associação;

b) Exercer com zelo e diligência, os cargos para que foram eleitos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos;
d) Pagar a quota no prazo, excepto novos honorários.

CAPÍTULO III
ARTIGO 11.º

Dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são:
a) Assembleia geral;
b) Conselho executivo;
c) Conselho fiscal.
2 � O exercício de cargos não é remunerado e dura pelo período

de um ano, não podendo haver reeleições.
3 � Os membros constituintes da mesa da assembleia geral e os

dos outros órgãos sociais são eleitos em assembleia geral ordinária,
para o efeito realizada durante o primeiro período.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é a reunião dos sócios no gozo dos seus
direitos.

2 � Para a assembleia geral, pode ser convocado o órgão de ges-
tão da Escola que a ela poderá assistir com direito de intervenção,
sem voto.

3 � Pode ser convocado para as assembleias gerais, por proposta
do conselho executivo, o corpo docente da Escola, que nela pode
intervir, sem direito a voto.

4 � A convocatória da assembleia geral, é da competência do
presidente da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa ou a pedi-
do do conselho executivo, do conselho fiscal ou de um terço dos
associados.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral será convocado pelo presidente com, pelo
menos, oito dias de antecedência, pela via julgada mais convenien-
te, de preferência a postal.

ARTIGO 14.º

1 � Se à hora designada não se verificar mais de metade do nú-
mero de associados, a assembleia geral constituir-se-á meia hora
depois, com qualquer número de sócios presentes, reunindo e delibe-
rando como tal.

2 � A assembleia geral que tenha por objecto a dissolução da
Associação, requer que seja votada favoravelmente por três quartos
do número de associados.

3 � A assembleia geral que tenha por objectivo deliberar sobre
alterações dos estatutos, exigem o voto favorável de três quartos do
número dos associados presentes.

ARTIGO 15.º

As deliberações da assembleia geral, serão tomadas por maioria
simples, salvo nos casos de alteração dos estatutos ou de dissolução
da Associação.

ARTIGO 16.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

2 � Na falta do presidente, o vice-presidente substituirá o presi-
dente nas suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 17.º

Compete à assembleia geral:
a) Eleger os órgãos sociais e demiti-los dos seus mandatos;
b) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
c) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
d) Atribuir a qualidade de sócio-honorário;
e) Velar pelo cumprimento das disposições estatutárias;
f) Ratificar os regulamentos internos e suas alterações;
g) Fixar e alterar os quantitativos da quota anual.

ARTIGO 18.º

Do conselho executivo:
1) O conselho executivo será constituído no máximo de cinco

associados;
2) Haverá um presidente, um vice-presidente, um secretário, um

tesoureiro e um vogal.
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a) O conselho executivo será composto por pais e encarregados
de educação da Escola Básica e do Jardim Infantil.

ARTIGO 19.º

Ao conselho executivo compete a realização dos objectivos da
Associação, sua administração e a dos seus bens e, nomeadamente:

a) Representar a Associação, inclusivé em juízo;
b) Solicitar a reunião da assembleia geral;
c) Submeter à assembleia geral o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação;
d) Os membros do conselho executivo são solidariamente respon-

sáveis pelos actos da sua gerência.

ARTIGO 20.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal será constituído por três membros: um presi-
dente e dois vogais.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar as contas da Associação;
b) Dar o seu parecer sobre as mesmas contas para efeitos de apre-

sentar à assembleia geral;
c) Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despesas

efectuadas.

CAPÍTULO IV
Eleições

ARTIGO 22.º

A eleição dos membros dos órgãos sociais é feita por escrutínio
secreto.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 23.º

1 � O ano social decorrerá entre o início do ano lectivo até ao
início do ano lectivo seguinte.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5167

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM-ESCOLA JOÃO DE DEUS

Estatutos

SECÇÃO I

Natureza, sede e fins da Associação

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Jardim-Escola João de Deus, com sede
nas instalações do Jardim-Escola, na Rua de Henriques Nogueira,
freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de Torres Vedras, e
durará por tempo indeterminado, com início nesta data.

ARTIGO 2.º

A Associação não tem fins lucrativos e é independente de quais-
quer formações políticas ou religiosas.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objectivo, o exercício do direito de pais e
encarregados de educação, participarem na educação, promoção e
integração escolar dos seus filhos e educandos e o seu âmbito abran-
ge o concelho de Torres Vedras.

ARTIGO 4.º

Para a realização dos seus fins compete à Associação:
a) Intervir junto dos órgãos de gestão do Jardim-Escola ou de outras

entidades competentes, na defesa dos interesses dos alunos,

levantando os problemas da vida escolar e colaborando na resolução
dos mesmos;

b) Intervir activamente junto das entidades oficiais e particulares
sempre que tal se revele necessário e seja do interesse do
Jardim-Escola;

c) Participar nas reuniões dos conselhos escolar e pedagógico do
Jardim-Escola, nos casos e nos termos legalmente previstos;

d) Promover e colaborar com o Jardim-Escola, em actividades
circum-escolares ou de natureza social conducentes à realização de
uma educação integral;

e) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das rela-
ções de cooperação e solidariedade entre todos os membros do
Jardim-Escola e os pais e encarregados de educação;

f) Contribuir para a formação e desenvolvimento de correntes de
opinião que pugne pela melhoria das condições de ensino, a dignifi-
cação da criança e a sua inserção na sociedade;

g) Participar ou promover contactos com outras associações para
a concretização de iniciativas comuns, podendo filiar-se em órgãos
coordenadores ou federativos;

h) Informar os pais e encarregados de educação sobre a vida do
Jardim-Escola e outras questões gerais da educação, procurando
incentivar o seu interesse pela participação activa nesta área.

SECÇÃO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

Poderão ser sócios da Associação, os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos do Jardim-Escola João de Deus de Torres Vedras,
que se inscreverem na Associação.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, com voto delibera-

tivo;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Participar em grupos de trabalho, colaborar nas tarefas da As-

sociação e propor aos órgãos associativos, iniciativas que contribu-
am para a concretização dos objectivos da Associação;

d) Solicitar a intervenção da Associação, na defesa dos interesses
dos seus educandos;

e) Requerer a informação das actividades da Associação, podendo
solicitar o exame da escrita e contas;

f) Requer a convocação da assembleia geral nos termos do ar-
tigo 15.º deste estatutos.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar activamente nas tarefas e objectivos da Associação;
b) Cumprir as disposições estatutárias e o regulamento interno;
c) Exercer com zelo, dedicação e eficiência, os cargos para que

foram eleitos ou designados;
d) Pagar uma quota mínima anual, a fixar em assembleia geral;
e) Comparecer às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do próprio;
b) Por falta de pagamento da quota;
c) Por violação destes estatutos;
d) Por deixar de ter filhos ou educandos no Jardim-Escola, com

excepção de membros de órgãos sociais, que deverão manter esta
qualidade até à tomada de posse de novos órgãos.

SECÇÃO III

Órgãos e funcionamento da Associação

ARTIGO 9.º

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

ARTIGO 10.º

Os órgãos sociais são eleitos anualmente, em assembleia geral
convocados para o efeito, até 30 dias após o início oficial do ano
lectivo do Jardim-Escola.
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ARTIGO 11.º

Nenhum cargo dos órgãos sociais é remunerado.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é órgão soberano da Associação e é consti-
tuída por todos os associados.

Só terão direito a voto os associados com a quota anual paga.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral, é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário. O vice-presidente substitui o
presidente na sua ausência ou impedimentos.

2 � A reunião ordinária da assembleia geral deve ter lugar até
30 dias após o início oficial do ano lectivo do Jardim-Escola, com
o objectivo de:

a) Apreciar, discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
b) Deliberar sobre as directrizes gerais ou actuação da Associação;
c) Eleger os membros dos órgãos sociais;
d) Fixar o nível da quota mínima;
e) Apreciar a situação da Associação.

ARTIGO 14.º

Na assembleia geral poderá participar, sem direito a voto, pais e
encarregados de educação de alunos do Jardim-Escola, não associa-
dos, bem como professores e funcionários do Jardim-Escola.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral extraordinária terá lugar sempre que for con-
vocada pelo presidente da mesa, a pedido da direcção, do conselho
fiscal ou por um mínimo de 20 associados, com indicação prévia da
ordem de trabalhos. No último caso indicado, deverão estar presen-
tes na assembleia geral pelo menos, metade dos requerentes mais
um.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral será convocada através de cartaz afixado no
Jardim-Escola e por meio de aviso postal expedido para cada um
dos associados, com antecedência mínima de oito dias. Da convoca-
tória deverá constar obrigatoriamente a data, hora, local e ordem
de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória, se
estiver presente mais de metade dos associados ou uma hora mais
tarde com os que estiverem presentes.

ARTIGO 18.º

As deliberações serão tomadas por maioria de voto dos associa-
dos presentes.

ARTIGO 19.º

As deliberações sobre alterações dos estatutos exigirão o voto
favorável de três quartos de associados presentes e na ordem de tra-
balhos devem constar em ponto próprio.

ARTIGO 20.º

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-pre-
sidente, um tesoureiro, um secretário e um vogal.

2 � O presidente será substituído pelo vice-presidente, em caso
de falta ou impedimento.

ARTIGO 21.º

1 � Na primeira reunião a direcção fixará a periodicidade das suas
reuniões ordinárias. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo
presidente por sua iniciativa ou a pedido de alguns dos seus membros. A
direcção poderá decidir desde que estejam presentes a maioria dos seus
membros. As decisões serão tomadas por maioria simples, tendo o
presidente ou quem o substitua voto de desempate.

2 � Os membros da direcção serão solidariamente responsáveis
pela concretização das decisões colegiais e pelo regular exercício das
actividades da Associação.

ARTIGO 22.º

1 � Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
b) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que con-

correm para a concretização dos objectivos da Associação;

c) Gerir os bens da Associação e aplicá-los de acordo com os seus
objectivos;

d) Desenvolver actividades que se enquadrem nos objectivos da
Associação;

e) Elaborar um relatório de actividades e contas anual e
apresentá-lo na assembleia geral ordinária, bem como o orçamento
e programa da acção para o ano seguinte;

f) Manter actualizado um livro de actas das reuniões;
g) Representar a Associação em todos os contactos com os ór-

gãos de gestão do Jardim-Escola, ou quaisquer outras entidades, pú-
blicas ou privadas, ou em nome da Associação defender os seus in-
teresses;

h) Fundamentar e propor à assembleia geral a perda de qualidade
de associado;

i) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações
dos órgãos da Associação.

2 � A Associação obriga-se pela assinatura composta de dois
membros da direcção, devendo uma delas ser a do presidente ou do
tesoureiro.

ARTIGO 23.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 24.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração financeira da Associação;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas, elaborado anualmente

pela direcção;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedi-

do da assembleia geral ou direcção;
d) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando

o julgar necessário;
e) Verificar a conformidade estatutária das despesas efectuadas

e pronunciar-se sobre propostas da alienação de bens da Associa-
ção.

SECÇÃO IV

Das eleições

ARTIGO 25.º

1 � A eleição dos corpos sociais é feita por escrutínio secreto
em assembleia geral convocada para esse efeito.

2 � As candidaturas para os órgãos sociais, constarão de listas
completas a apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral
até cinco dias antes da assembleia geral referida.

3 � As listas deverão conter os nomes e os cargos a que cada
associado se candidata.

4 � As listas poderão ser apresentadas por qualquer associado,
desde que subscritas por um mínimo de 20 eleitores, em que se in-
cluem obrigatoriamente os membros da lista.

5 � A elegibilidade dos membros constantes das listas, será veri-
ficada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

SECÇÃO V

Distituição dos órgãos sociais

ARTIGO 26.º

A destituição dos órgãos sociais só poderá ocorrer em assembleia
geral convocada para o efeito e na qual estejam representados pelo
menos um quinto dos associados.

SECÇÃO VI

Receitas

ARTIGO 27.º

1 � As receitas ordinárias da Associação são constituídas pelas
quotas anuais cobradas aos associados, cujo valor mínimo será fixa-
do em assembleia geral e deverá ser liquidado até ao dia 31 de
Dezembro de cada ano.

2 � As receitas extraordinárias serão provenientes de quaisquer
donativos, subsídios, legados ou de iniciativas promovidas pela
Associação.

3 � Os valores em dinheiro serão depositados em estabeleci-
mento bancário, sendo a sua movimentação da competência da
direcção.
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SECÇÃO VII

ARTIGO 28.º

Quando quaisquer dos órgãos sociais deixar de funcionar antes do
termo do mandato, adoptar-se-á o seguinte procedimento:

a) No caso da direcção, as suas atribuições serão asseguradas pela
mesa da assembleia geral, que no prazo de 30 dias a partir da
constatação e conhecimento do facto deverá convocar eleições an-
tecipadas para todos os órgãos;

b) No caso do conselho fiscal, as suas atribuições serão assegura-
das pela mesa da assembleia geral, que no prazo de 30 dias convoca-
rá eleições para o mesmo;

c) No caso da assembleia geral, a direcção convocará com uma
antecedência mínima de oito dias, uma assembleia de associados que
verificado o não funcionamento desse órgão elegerá uma comissão
eleitoral, composta por um número não inferior a cinco membros e
no prazo de 30 dias a comissão eleitoral, promoverá a realização de
eleições para todos os órgãos sociais.

SECÇÃO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 29.º

1 � A primeira eleição para os órgãos da Associação, será asse-
gurada por uma comissão instaladora da Associação, constituída por
um número não inferior a cinco membros.

2 � A comissão instaladora da Associação funcionará sobre fis-
calização da assembleia de pais e encarregados de educação, com
os poderes e nos termos previstos para os órgãos sociais, até re-
alização da primeira eleição e tomada de posse dos membros elei-
tos.

3 � A comissão instaladora observará quanto às eleições o dis-
posto nos presentes estatutos, para o que assumirá as atribuições e
poderes conferidos à direcção e mesa da assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5168

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 1, 2, 3 DE PENICHE

Estatutos

CAPÍTULO I

Da natureza, objectivos e fins

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica Integrada 1, 2, 3 de Peniche, designada nestes estatutos, por
a Associação de Pais, é constituída, como o próprio nome indica,
pelos pais e encarregados de educação dos alunos da Escola, e durará
por tempo indeterminado a partir de hoje.

2 � É uma instituição sem fins lucrativos, que se regerá pelos
presentes estatutos, pelo diploma legal que a regulamenta e subsidia-
riamente, pela lei geral sobre o direito de associação.

3 � A Associação de Pais tem a sua sede em Peniche, na Escola
Básica 1, 2, 3 de Peniche, em instalações, cedidas para o efeito, pela
mesma, não constituindo as mesmas, em caso algum, seu patrimó-
nio próprio.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação de Pais é independente do Estado, dos partidos
políticos, das organizações religiosas e de quaisquer outras institui-
ções ou interesses.

2 � A Associação de Pais é autónoma, na elaboração e aprova-
ção dos seus estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus
corpos sociais, na gestão e administração do seu património pró-
prio, na elaboração de planos de actividades e na efectiva prossecu-
ção dos seus fins.

3 � A Associação de Pais é livre de se agrupar ou filiar em
uniões, federações ou confederações de âmbito local, regional,
nacional ou internacional com fins idênticos ou similares aos
seus.

4 � Goza de personalidade jurídica, após publicação no Diário
da República.

ARTIGO 3.º

Objectivos da Associação

1 � Exercer junto das autoridades escolares o direito que
assiste aos pais e encarregados de educação de se pronuncia-
rem sobre a definição da política educativa e actividades esco-
lares.

2 � Interessar as famílias no labor educativo pedagógico e
formativo dos seus educandos, nomeadamente, através de conferên-
cias, reuniões e exposições na Escola em colaboração com o conse-
lho executivo e o centro de actividades extra-curriculares.

3 � Dar a conhecer aos órgãos directivos da Escola, as aspi-
rações e as necessidades dos alunos, seus pais e encarregados de
educação, assim como promover a realização e defesa das mes-
mas.

4 � Participar nos órgãos pedagógicos da Escola, estando para
isso representado no conselho pedagógico um membro da Associa-
ção.

5 � Participar na acção social da Escola, através da criação de
um fundo próprio destinado a fins de acção social escolar, para
complemento do que o Ministério da Educação e Cultura, promove.
Este fundo terá como objectivo conceder auxílio financeiro ou outro,
tanto quanto possível, actividades relacionadas com a educação e
conforto dos alunos.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

1 � São sócios da Associação de Pais, sempre que o desejarem,
todos os pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam
a Escola.

2 � São direitos dos associados:
2.1 � Tomar parte nas assembleias gerais, intervir nelas ele-

ger e serem eleitos para quaisquer cargos dos corpos sociais da
mesma;

2.2 � Requerer a intervenção junto do conselho directivo e da
direcção da Associação de Pais, para o estudo e proposição dos pro-
blemas que digam particularmente, respeito aos seus filhos e
educandos ou à generalidade da Escola;

2.3 � Propor à direcção, iniciativas que entendam contribuir para
o objectivo da Associação de Pais;

2.4 � Solicitar auxílio financeiro ou outro, para seus filhos ou
educandos.

3 � Deveres:
3.1 � Colaborar individualmente ou colectivamente, sempre que

possível, com os corpos gerentes da Associação de Pais, quando estes
o solicitem;

3.2 � Contribuir com a quota anual de 500$, feita no acto da
matrícula, para as despesas e fins da Associação de Pais, ficando
dispensados deste dever os encarregados de educação, que por moti-
vos sócio económicos, solicitem à direcção essa dispensa.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 5.º

1 � São órgãos sociais da Associação de Pais: a assembleia geral,
a direcção e o conselho fiscal.

2 � O mandato dos órgãos sociais será exercido por um período
de um ano, efectuando-se a sua eleição por lista completa na pri-
meira assembleia geral do ano lectivo.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios e reúne
ordinariamente na segunda semana do mês de Outubro:

1.1 � Deverá convidar-se a participar nestas assembleias gerais,
o conselho executivo, pedagógico ou o(a) coordenador(a) dos direc-
tores de turma.

2 � Sempre que a direcção, 5% dos seus sócios ou o conselho
directivo da Escola o solicitem, haverá lugar a convocação de reu-
niões extraordinárias.
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3 � A assembleia funcionará à hora marcada, encontrando-se
presentes um mínimo de metade dos sócios da Associação, ou com
qualquer número, meia hora depois, devendo os sócios ser adverti-
dos desta regra na própria convocatória.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é constituída por: um presidente e dois
secretários, eleitos entre os sócios.

1 � Compete a cada um deles:
a) Ao presidente da assembleia geral, convocar as assembleias,

dirigir os trabalhos e intervir nelas como seu representante;
b) Aos secretários, coadjuvar o presidente nas convocações da

mesma, e dirigi-las na impossibilidade da comparência deste.

ARTIGO 8.º

1 � Compete essencialmente à assembleia geral:
1.1 � Eleger a sua mesa;
1.2 � Eleger a direcção e o conselho fiscal;
1.3 � Aprovar o relatório de actividades anual e as contas de

gerência, ouvindo sobre estas o conselho fiscal;
1.4 � Decidir sobre as propostas que lhe sejam presentes pelo

presidente da mesa, pela direcção, pelo conselho fiscal ou por qual-
quer associado;

1.5 � Fazer à direcção, todas as sugestões que entender, dentro
do campo de actividades e objectivos da Associação de Pais;

1.6 � Decidir dos destinos a dar ao saldo da conta da gerência;
1.7 � Alterar os estatutos, sempre que para tal for julgado con-

veniente.
2 � As deliberações da assembleia geral, serão tomadas pela

maioria dos sócios presentes, salvo os casos expressos nestes esta-
tutos.

3 � Para decidir da matéria contida no n.º 1.7, deste artigo, a
assembleia geral terá que ser expressamente convocada para o
efeito e será sempre por maioria de três quartos dos sócios pre-
sentes.

ARTIGO 9.º

Tanto as sessões ordinárias como as extraordinárias, serão con-
vocadas por circular enviada pelo correio, com antecedência de, pelo
menos, oito dias, devendo a convocatória indicar os fins das reu-
niões.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 10.º

Composição e competência

1 � A direcção da Associação de Pais, terá a seguinte
composição: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e vo-
gal; eleitos entre os sócios.

2 � Compete especialmente ao presidente:
2.1 � Representar a Associação de Pais;
2.2 � Executar as decisões da direcção, a qual poderá promover

a criação das comissões que entender, para a coadjuvar;
2.3 � Convocar as reuniões extraordinárias da direcção, avisan-

do os restantes membros, pela forma mais rápida;
2.4 � Superintender sobre os serviços que venham a ser organi-

zados;
2.5 � Manter estreito contacto com o conselho executivo e de-

mais órgãos da Escola, por intermédio da colaboração deste, com o
corpo docente da mesma;

2.6 � Promover a divulgação junto das famílias dos alunos, de
tudo o que à direcção, pareça de interesse.

3 � Compete especialmente ao vice-presidente:
3.1 � Coadjuvar o presidente e substituí-lo nas suas faltas ou

impedimentos;
3.2 � Presidir às comissões que a direcção entenda dever consti-

tuir.
4 � Compete em especial ao tesoureiro:
4.1 � Receber, escriturar e guardar os fundos da Associação de

pais;
4.2 � Ter em boa ordem as respectivas contas;
4.3 � Liquidar as despesas autorizadas pela direcção;
4.4 � Elaborar o relatório anual sobre as contas que a direcção

deve apresentar à assembleia geral.
5 � Compete essencialmente ao secretário:
5.1 � Receber, classificar e submeter a despacho do presidente e

arquivar a correspondência;

5.2 � Elaborar resumidamente as actas, das reuniões da direcção.
6 � Ao vogal compete coadjuvar a direcção, pela ordem que esta

fixar, nas tarefas que a mesma julgue necessárias.

ARTIGO 11.º

1 � A direcção deverá reunir sempre que, para tal, seja necessá-
ria.

2 � A direcção poderá convidar a participar nas suas reuniões
periódicas, o conselho executivo da Escola.

3 � À direcção compete:
3.1 � Reunir com os órgãos directivos do estabelecimento de

ensino, com a periodicidade mínima trimestral;
3.2 � Resolver por maioria dos seus membros presentes, qual-

quer assunto que vier a ser abordado e discutido, prevalecendo, em
caso de empate, a opinião do seu presidente;

3.3 � Fixar uma regra para determinação dos dias em que, se
realizarão as reuniões ordinárias, na primeira sessão de cada ano
lectivo, depois da primeira assembleia geral da Associação de Pais,
destinada à eleição da mesma;

3.4 � A realização dos fins da Associação de Pais, através da
elaboração do relatório da actividade anual e da gerência dos respec-
tivos fundos, da sua aplicação, devendo para tal aplicá-los de
harmonia com os fins educativos prosseguidos na Escola.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 12.º

Composição e competência

1 � O conselho fiscal será composto por um presidente e dois
vogais.

ARTIGO 13.º

1 � Compete ao conselho fiscal:
1.1 � Cooperar com a direcção, acompanhar a sua actividade e a

administração financeira da Associação de Pais;
1.2 � Dar parecer sobre o relatório e as contas anuais.

CAPÍTULO IV

Dos fundos sociais

ARTIGO 14.º

1 � As receitas da Associação de Pais, dividem-se em: ordinárias
e extraordinárias:

1.1 � As primeiras são constituídas pelas quotas dos sócios;
1.2 � As segundas, por quaisquer subsídios que a Associação de

Pais, receba dos seus sócios: Estado, Escola ou quaisquer entidades
públicas ou privadas.

2 � Os sócios remeterão o valor das suas quotas à direcção, pela
forma que esta indicar.

ARTIGO 15.º

1 � Para depósito de todos estes fundos, deve a direcção abrir
uma conta de depósito, em estabelecimento bancário, bastando
para tal, que a mesma seja movimentada com a assinatura do pre-
sidente ou seu substituto e pelo tesoureiro, sendo o último, obri-
gatório.

2 � Os pagamentos serão sempre efectuados por cheque, con-
tendo as assinaturas mencionadas no n.º 1 deste artigo.

3 � Para as despesas correntes, haverá um fundo permanente a
fixar pela direcção e movimentado pelo tesoureiro.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 16.º

Os corpos gerentes da Associação de Pais, entrarão em funções
mediante termo de posse, conferido pelo presidente da assembleia
geral.

ARTIGO 17.º

A Associação só será dissolvida por decisão dos seus sócios, to-
mada em assembleia geral, e por maioria de três quartos.
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ARTIGO 18.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação de Pais, reverterão
a favor da Escola, salvo se for decidido por maioria de três quartos
de todos os associados, outra solução.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5169

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA

E.B. 2,3/S OCTÁVIO DUARTE FERREIRA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e fins

ARTIGO 1.º

Constitui-se uma Associação, que passará a denominar-se Asso-
ciação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola E.
B. 2,3/S Octávio Duarte Ferreira.

1 � A Associação tem a sua sede nesta Escola, sita na Rua do
6 de Outubro, 3, apartado 20, na vila e freguesia de Tramagal, con-
celho de Abrantes, em instalações para esse efeito designadas.

2 � A Associação terá duração indeterminada e terá o seu início
a partir da aprovação dos presentes estatutos.

3 � Esta Associação reger-se-á pelos presentes estatutos e nos
casos omissos pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por finalidade essencial assegurar a efectivação
do dever e do direito que assistem aos pais e encarregados de educação
de orientarem a educação aos seus filhos e educandos.

1 � A Associação declara-se sem fins lucrativos e totalmente
independentemente em relação a quaisquer instituições oficiais ou
privadas.

2 � A Associação defende a garantia de liberdade política e reli-
giosa dos alunos, quaisquer que sejam as ideologias e os credos
professados.

3 � A Associação está pronta a assegurar que a educação dos seus
filhos e educandos se processe segundo as normas dos direitos natural,
universalmente aceites.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por finalidade:
1) Prestar à Escola a colaboração necessária em actividades de

carácter pedagógico, cultural e outras;
2) Fazer-se representar nos diversos órgãos da Escola, onde te-

nha legalmente assento;
3) Colaborar na democratização da vida social escola, contribuin-

do para o desenvolvimento das relações humanas dentro da comu-
nidade escolar;

4) Colaborar na procura das soluções para os problemas
sócio-económicos dos alunos, junto dos organismos competentes;

5) Colaborar com os órgãos competentes da Escola, na informa-
ção aos pais e encarregados de educação, sobre os problemas esco-
lares, contribuindo para a sua permanente consciencialização e es-
clarecimento.

CAPÍTULO II
Dos sócios

ARTIGO 4.º

Podem ser sócios, por direito próprio, os pais e ou encarregados
de educação, dos alunos que frequentem a Escola.

ARTIGO 5.º

São direitos dos sócios:
1) Participar nas assembleias gerais, podendo convocá-las, dentro

dos termos legais estatutárias;
2) Elegerem e serem eleitos para os corpos gerentes da Associa-

ção;
3) Solicitar à direcção da Associação a sua intervenção em defesa

dos legítimos interesses dos alunos;
4) Examinar, na sede, a escrita e contas da Associação.

ARTIGO 6.º

São deveres dos sócios:
1) Exercer os cargos para que forem eleitos, salvo por motivo

justificado;
2) Colaborar nas actividades da Associação, contribuindo para a

realização dos seus objectivos;
3) Pagar as quotas, de harmonia com o prazo estabelecido em

assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Perde a qualidade de sócio:
1) Quem não renovar a sua inscrição em cada ano lectivo;
2) Quem o solicitar, em pedido escrito, em qualquer altura do

ano;
3) Quem infringir os estatutos, após conhecimento da direcção,

sob proposta devidamente fundamentada à assembleia geral.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos directivos da Associação: a mesa da assembleia geral,
a direcção e o conselho fiscal.

1 � O mandato dos órgãos directivos tem a duração de um ano,
contado a partir da assembleia geral que os elegeu.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno gozo
dos seus direitos.

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e dois secretários.

ARTIGO 10.º

São atribuições da assembleia geral:
1) Eleger ou destituir os corpos directivos;
2) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
3) Apreciar e votar o relatório anual e aprovar o parecer do con-

selho fiscal;
4) Deliberar sobre todos os assuntos para que tenha sido convo-

cada;
5) Determinar a quota anual, por proposta da direcção;
6) Alterar os estatutos.

ARTIGO 11.º

É condição para o direito de voto a apresentação do cartão de
sócio da Associação.

1 � As votações ou deliberações serão tomadas por maioria sim-
ples e por votação secreta ou por votação aberta (braço levantado)
nos assuntos correntes ou de rotina.

2 � Para alteração dos estatutos é obrigatório a votação por maio-
ria de três quartos do número de sócios presentes, na modalidade de
votação secreta.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral deve reunir:
1) Em sessões ordinárias no início do ano escolar para eleição

dos órgãos sociais e no final do segundo período;
2) Em sessões extraordinárias:
2.1) Por iniciativa do seu presidente;
2.2) Por solicitação da direcção ou do conselho fiscal;
2.3) A pedido de um conjunto de sócios não inferior à quinta parte

da sua totalidade.

ARTIGO 13.º

Formas de convocação da assembleia:
1) Por notificação pessoal, através dos educandos;
2) Por qualquer outra forma que se reconheça conveniente e que

ofereça idênticas garantias.
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ARTIGO 14.º

A assembleia geral funcionará, sempre em primeira convocação,
com a presença de, pelo menos, metade dos seus associados ou meia
hora mais tarde com qualquer número de associados.

1 � Cada sócio terá direito a um só voto.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 15.º

A direcção será constituída por um presidente, um secretário, um
tesoureiro e dois vogais.

1 � No caso de vacaturas, até dois membros, entre duas assem-
bleias gerais, a direcção poderá fazer a sua substituição, que será sujeita
a ratificação da assembleia geral seguinte.

ARTIGO 16.º

São atribuições da direcção:
1) Representar a Associação em juízo e fora dele;
2) Gerir os interesses da Associação;
3) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
4) Submeter à assembleia geral, o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação.
ARTIGO 17.º

A direcção reunirá uma vez por período e sempre que o achar
necessário. As deliberações serão válidas se estiver presente a maio-
ria dos seus membros.

1 � As deliberações são tomadas por maioria e, em caso de em-
pate, o presidente tem voto de qualidade.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 18.º

O conselho fiscal é composto por três associados, um dos quais
será o presidente.

1 � Compete ao conselho fiscal fiscalizar os actos administrati-
vos e financeiros da direcção, verificar e dar parecer sobre as suas
contas e relatórios.

2 � O conselho fiscal reunirá com a periodicidade que tenha por
conveniente.

CAPÍTULO IV
Das receitas

ARTIGO 19.º

Regime financeiro:
1) Constituem receitas sociais da Associação, o produto das quo-

tas dos sócios e quaisquer donativos ou subsídios;
2) A Associação não tem fins lucrativos, tem gestão própria, autono-

mia administrativa e financeira e rege-se pelos presentes estatutos e pela
lei geral.

CAPÍTULO V
Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Na Associação poderão ser admitidos, como sócios amigos, os pais
e encarregados de educação dos antigos alunos.

1 � Esta categoria de sócios não gozará dos direitos consignados
no artigo 5.º

2 � A Associação poderá, por deliberação da direcção, ratificada
pela assembleia geral, federar-se com outras Associações congéne-
res, a nível regional ou nacional, sem perda da sua independência de
princípios e finalidades.

3 � A Associação só poderá ser dissolvida por deliberação toma-
da em assembleia geral, extraordinária, para o efeito expressamente
convocada, por maioria de três quartos do número total de associa-
dos, na modalidade de votação secreta.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5170

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO N.º 2 DA GALIZA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico n.º 2 da Galiza, constituída em 30 de Maio
de 2000, adopta a designação de Associação de Pais e Encarregados
de Educação dos Alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico n.º 2 da Galiza,
designada nos presentes estatutos por APEE e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

Natureza e sede

1 � A APEE é constituída pelos pais e encarregados de edu-
cação dos alunos da Escola, que voluntariamente dela quiserem
fazer parte.

2 � A APEE é uma instituição sem fins lucrativos, que se regerá
pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

3 � A APEE terá a sua sede nas instalações da Escola, sita na
Urbanização das Areias, em Alapraia, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

Princípios

1 � A APEE exercerá a sua actividade independentemente de
qualquer ideologia política, partidária ou religiosa, e respeita as di-
versas correntes de opinião, procurando assegurar que a educação
dos seus filhos e educandos se processe segundo os padrões de di-
reito natural reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos
do Homem e pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, em
especial no que se refere à educação e cultura.

2 � A APEE exercerá a sua actividade através da efectiva cola-
boração com todos os intervenientes no processo educativo.

ARTIGO 4.º

Objectivos

Para a realização dos seus fins, compete, designadamente, à
APEE:

a) Promover a eleição entre os associados efectivos, dos seus re-
presentantes nos diversos órgãos da APEE, onde eventualmente
tenham assento;

b) Manter os pais e encarregados de educação informados da sua
actividade;

c) Criar os meios de contacto e demais condições necessárias para
que os referidos representantes possam ser fiéis intérpretes da von-
tade dos pais e encarregados de educação dos alunos;

d) Promover contactos com as outras associações congéneres
no sentido de integrar a sua acção num dado contexto, o mais amplo
possível e promover a realização de programas de interesse co-
mum;

e) Promover a auscultação e estudo de problemas de educação e
proporcionar e desenvolver condições de participação dos pais e
encarregados de educação, na resolução dos mesmos;

f) Apresentar aos órgãos de gestão da Escola problemas da vida
escolar gerais ou particulares e prestar-lhes, dentro das suas possibi-
lidades, a colaboração que eventualmente lhes seja pedida, compatí-
vel com os princípios da APEE;

g) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das rela-
ções de convivência entre professores, funcionários, alunos e fami-
liares destes;

h) Intervir junto das entidades oficiais e particulares no sentido
de promover a melhoria das instalações e do equipamento social e
educacional com interesse para os alunos da Escola;

i) Analisar todas as situações anormais de que tenha conhecimen-
to e, uma vez reconhecido que elas são ou podem ser lesivas dos
legítimos interesses dos alunos ou dos encarregados de educação,
expô-las a quem de direito, envidando todos os esforços e dando
toda a colaboração para que sejam resolvidos;

j) Obter a colaboração de pessoas ou entidades estranhas que, pela
sua especialização possam contribuir para a solução de casos con-
cretos no âmbito dos fins estatutários da APEE.
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CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

1 � São associados efectivos, os pais ou encarregados de educa-
ção que se inscrevam na APEE em cada ano lectivo, a partir do
momento em que o façam.

2 � São associados familiares ou cônjuges dos associados efecti-
vos, enquanto estes mantiverem tal qualidade, podendo substituí-los
e representá-los, nas suas ausências e impedimentos, desde que
mandatos por carta escrita e assinada, com excepção do exercício
de qualquer cargo social.

ARTIGO 6.º

A inscrição dos associados efectivos efectua-se mediante o preen-
chimento e entrega do respectivo boletim.

ARTIGO 7.º

Direitos de associados

1 � São direitos comuns dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Participar em grupos de trabalho e colaborar por quaisquer

outros meios nas actividades da APEE;
c) Propor aos órgãos sociais iniciativas que entendam poder con-

tribuir para os objectivos da APEE;
d) Requerer a intervenção de comissão coordenadora junto dos

órgãos de gestão da Escola para a proposição e estudo de assun-
tos que digam respeito aos problemas de educação, gerais e par-
ticulares;

e) Examinar na sede a escrita e contas da APEE, nas condições e
prazos estabelecidos pela comissão coordenadora;

f) Ser informados das actividades da APEE, podendo sempre que o
desejem, solicitar esclarecimentos á comissão coordenadora.

2 � Direitos específicos dos associados efectivos: poderão votar,
eleger e ser eleitos para os corpos sociais da APEE, e pedir a con-
vocação extraordinária da assembleia geral, nos termos do n.º 2 do
artigo 14.º destes estatutos.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar por todos os meios ao seu alcance nas actividades da

APEE;
b) Exercer com zelo e diligências os cargos para que forem elei-

tos e as tarefas de que sejam incumbidos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos;
d) Pagar a quota no prazo e pela forma regulamentar, com ex-

cepção dos considerados isentos;
e) Comunicar à comissão coordenadora a mudança de residên-

cia.

ARTIGO 9.º

Perde-se o direito à qualidade de associado:
a) Por falta de pagamentos da quota, desde que não isento, no

prazo regulamentar;
b) A pedido do próprio, por escrito;
c) Por infracção dos estatutos, reconhecidos pela assembleia geral;
d) Por proposta da comissão coordenadora devidamente fundamen-

tada e sancionada pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Organização e funcionamento da APEE

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da APEE os seguintes:
a) Assembleia geral;
b) Comissão coordenadora;
c) Comissão revisora de contas.

ARTIGO 11.º

1 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos em assembleia
geral ordinária para o efeito realizada nos primeiros 30 dias de cada

ano lectivo, devendo começar imediatamente as suas funções, que
exercerão até à tomada de posse dos novos órgãos.

2 � Nenhum cargo dos órgãos sociais será remunerado.
3 � Nenhum associado poderá pertencer simultaneamente a mais

de um órgão social.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral, que é o órgão soberano da APEE, é
constituído por todos os associados.

2 � Às reuniões da assembleia geral poderão assistir sem direito
a voto, os pais e encarregados de educação não associados, os pro-
fessores e funcionários da Escola, salvo se a assembleia deliberar o
contrário.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente,
vice-presidente e dois secretários, eleitos por um ano.

2 � O vice-presidente substitui o presidente nas suas ausências e
impedimentos.

ARTIGO 14.º

1 � A reunião ordinária da assembleia geral, terá lugar no decur-
so dos primeiros 30 dias de cada ano lectivo, para a eleição dos ór-
gãos sociais, fixação de quota mínima anual, bem como apreciação,
discussão e aprovação do relatório de actividades e contas da comis-
são coordenadora cessante.

2 � Haverá reuniões extraordinárias da assembleia geral por ini-
ciativa do seu presidente, a pedido da comissão coordenadora, co-
missão revisora de contas ou de, pelo menos, 10% dos associados
efectivos.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral será convocada pelo seu presidente com,
pelo menos, oito dias de antecedência, por correio outras vias con-
venientes.

2 � Da convocatória constará a data, hora, local e ordem de tra-
balhos.

ARTIGO 16.º

1 � As reuniões da assembleia geral, funcionarão com a presença
da maioria absoluta de associados, mas não a havendo, poderão
funcionar meia hora depois da hora marcada na convocatória, com
qualquer número de associados.

2 � As reuniões extraordinárias da assembleia geral, convocadas
por 10% dos associados, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, só pode-
rão funcionar se estiverem presentes, pelo menos, dois terços dos
associados que requerem a sua convocação.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples dos associados efectivos presentes, excepto no caso de ex-
tinção da APEE, para o que se exige a maioria de três quartos da
totalidade dos associados efectivos, e nos casos de alteração estatu-
tária e de federação com outras associações, para que se exige a
maioria de três quartos da totalidade dos associados efectivos pre-
sentes.

ARTIGO 18.º

Cada associado efectivo tem direito a um voto, qualquer que seja o
número dos seus filhos ou educandos a frequentar a escola.

ARTIGO 19.º

Compete especialmente à assembleia geral:
a) Deliberar sobre as directivas gerais de actuação da APEE;
b) Eleger a sua mesa e os membros dos restantes órgãos sociais;
c) Apreciar e votar o relatório de actividades e as contas da co-

missão coordenadora;
d) Deliberar sobre propostas que lhe sejam apresentadas pelos

presidentes da mesa, pela comissão revisora de contas ou por qual-
quer associado efectivo;

e) Deliberar sobre o destino a dar aos saldos das contas do exer-
cício;
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f) Alterar os estatutos;
g) Estabelecer a quota mínima que entender;
h) Revogar o mandato de algum ou de todos os elementos dos

seus órgãos sociais se, pela actuação, derem motivos para tal;
i) Pronunciar-se sobre a perda de direitos de associados que seja

proposta pela comissão coordenadora;
j) Deliberar sobre a extinção da APEE e o destino a dar aos bens

da mesma;
k) Manter um registo de actas das assembleias.

SECÇÃO III

Da comissão coordenadora

ARTIGO 20.º

1 � A APEE será dirigida por uma comissão coordenadora eleita
pela assembleia geral de entre os associados efectivos.

2 � A comissão instaladora será constituída por um presidente,
uma a três vice-presidentes, um secretário, um tesoureiro e três a
nove vogais.

3 � Os membros da comissão coordenadora elegerão de entre si
o presidente e distribuirão pelos restantes, as demais funções.

ARTIGO 21.º

1 � Na primeira sessão de trabalhos, a comissão coordenadora
fixará a periodicidade das suas reuniões ordinárias.

2 � Por iniciativa do presidente, ou a pedido de qualquer dos outros
membros, poderão ser convocadas reuniões extraordinárias.

3 � A comissão coordenadora só poderá reunir desde que a maioria
dos seus membros estejam presentes. As suas decisões serão tomadas
por maioria de votos dos membros presentes, tendo o presidente o
voto de qualidade.

4 � Os membros da comissão coordenadora são solidariamente
responsáveis pelo exercício regular das actividades da APEE.

ARTIGO 22.º

Compete à comissão coordenadora:
1) Assegurar as condições de realização dos fins da APEE, em

especial:
a) Dar cumprimentos às deliberações da assembleia geral e asse-

gurar a realização das actividades que se enquadram nos princípios
da APEE;

b) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que auxi-
liem na prossecução das finalidades da APEE;

c) Estabelecer e manter os necessários contactos com os órgãos
gestores da Escola;

d) Dar cumprimentos ao disposto na alínea f) do artigo 4.º
2) Elaborar o relatório de actividades e contas, que apresentará

na última reunião ordinária da assembleia geral;
3) Administrar os fundos da APEE, competindo-lhe, designada-

mente:
a) Estabelecer a forma e prazos de pagamento da quota, e delibe-

rar sobre intenções das mesmas;
b) Aplicar os fundo da APEE de acordo com os seus objectivos.
4) Deliberar sobre donativos, doações ou legados;
5) Representar a APEE e constituir mandatários;
6) Suspender do exercício de funções em órgãos sociais e grupos

de trabalho, até à realização da próxima reunião da assembleia ge-
ral, os associados que faltem ao cumprimento dos seus deveres ou
que ponham em causa do bom nome da APEE e propor a sua exclu-
são à assembleia geral, caso a considere justificada;

7) Pedir a convocação da assembleia geral quando o julgar neces-
sário;

8) Elaborar balanços trimestrais;
9) Elaborar o regulamento interno em especial sobre:
a) Definição de funções e delegações;
b) Funcionamento de grupos de trabalho;
c) Horário e funcionamento dos serviços.
10) Manter um livro de actas das reuniões, devidamente escritu-

rada.

SECÇÃO IV

Da comissão revisora de contas

ARTIGO 23.º

1 � A comissão revisora de contas, é constituída por três ele-
mentos efectivos, dos quais um será o presidente e os restantes
vogais.

2 � Compete à comissão revisora de contas:
a) Cooperar com a comissão coordenadora, acompanhando assi-

duamente a actividade desta;
b) Controlar a administração financeira da APEE e visar os ba-

lancetes trimestrais;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedi-

do da assembleia geral ou da comissão coordenadora;
d) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas anuais da

comissão coordenadora;
e) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral quando

julgar necessário.
3 � A comissão revisora de contas reunirá uma vez por trimes-

tre e extraordinariamente por solicitação do seu presidente, dos vo-
gais ou da comissão coordenadora.

SECÇÃO V

Do regime financeiro

ARTIGO 24.º

1 � As receitas da APEE são constituídas pelas quotas anuais
cobradas aos associados (receitas ordinárias) e por quaisquer subsídi-
os, donativos ou legados que lhe sejam eventualmente atribuídos
(receitas extraordinárias).

2 � O associado que por qualquer motivo, deixar de pertencer à
APEE não tem direito a reembolso das quotas já pagas ou a qualquer
percentagem sobre as mesmas.

3 � A cobrança será efectuada no prazo e pelo modo que a co-
missão coordenadora entender mais exequível.

ARTIGO 25.º

1 � Os valores monetários da APEE serão depositados em esta-
belecimento bancário à ordem desta.

2 � A conta bancária da APEE será movimentada mediante as
assinaturas do tesoureiro e do presidente da comissão coordenadora
ou, no impedimento de qualquer um deles, pelas dos respectivos
substitutos.

3 � Para despesas correntes poderá haver um fundo de maneio
permanente, a fixar pela comissão coordenadora e a movimentar
pelo tesoureiro ou ser substituto.

SECÇÃO VI

Das eleições

ARTIGO 26.º

1 � A eleição dos membros referidos no n.º 1 do artigo 11.º, será
feita por escrutínio secreto.

2 � As candidaturas constarão de listas e respectivos progra-
mas a apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral, de-
vendo os mesmos mencionar os nomes dos candidatos apresenta-
dos e a designação dos respectivos cargos, sem prejuízo do n.º 3 do
artigo 20.º

3 � Poderão concorrer uma ou mais listas, sendo uma obrigato-
riamente apresentada pela comissão coordenadora e as outras subs-
critas, pelo menos, por 10 eleitores.

SECÇÃO VII

Disposições finais

ARTIGO 27.º

A APEE não terá pessoal próprio remunerado e o seu expediente
será assegurado pelos associados e seus familiares que par tal se
ofereçam.

ARTIGO 28.º

A APEE poderá, por deliberação sancionada pela assembleia ge-
ral, nos termos do artigo 17.º, federar-se com outras associações
congéneres, sem perder a sua independência de princípios e finalida-
des.

ARTIGO 29.º

A APEE poderá manter através da comissão coordenadora, liga-
ções do tipo informativo com associações semelhantes, ainda que
de outros graus de ensino.
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ARTIGO 30.º

A Associação poderá filiar-se e associações de carácter cultural e
desportivo, desde que daí resultem vantagens para os filhos e educandos
dos seus associados ou ainda para estes e desde que sancionado pela
assembleia geral.

ARTIGO 31.º

O ano social corresponderá ao ano lectivo.

ARTIGO 32.º

Estes estatutos poderão ser revistos anualmente.

ARTIGO 33.º

Em caso de dissolução da APEE, os bens da mesma reverterão para
a Escola, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 34.º

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, com
observância no disposto na lei.

ARTIGO 35.º

Estes estatutos entram em vigor na data da sua aprovação.

ARTIGO 36.º

A Associação extingue-se por deliberação da assembleia geral, nos
termos do artigo 17.º

ARTIGO 37.º

No ano lectivo de 1999-2000, as eleições a que se refere o ar-
tigo 11.º, terão lugar logo após a aprovação destes estatutos.

ARTIGO 38.º

Ficam revogadas todas as prescrições ou normas que disponham
em coincidência ou em contrário com o estabelecido nos presentes
estatutos.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5171

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA

DO 1.º CICLO N.º 14 DE SETÚBAL

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 14, de Setúbal, adiante designada por
Associação de Pais, congrega e representa os pais e os encarregados
de educação dos alunos que frequentam a Escola.

Tem duração ilimitada e a sede será nas instalações da Escola,
sita na Rua de Frei António das Chagas, Montalvão, Setúbal.

O ano social terá início no ano escolar e finda no início do ano
escolar seguinte.

ARTIGO 2.º

Objecto

À Associação de Pais compete difundir as actividades escolares,
associativas e outras afins, no sentido de se obter forte elo que ligue
por mútuos interesses os alunos, a Escola e a família, bem como
outros interessados em colaborar.

ARTIGO 3.º

Membros

Podem ser membros da Associação de Pais, os pais e encarrega-
dos de educação dos alunos da Escola, que voluntariamente se ins-
crevam.

ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais da Associação de Pais, são: a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal.

2 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por lista, no início
de cada ano escolar, com um mandato de um ano.

ARTIGO 5.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral é dirigida por uma mesa e é formada por
um presidente e dois secretários.

3 � A assembleia geral reúne, em sessão ordinária, no início do
ano social, por convocatória do seu presidente ou a pedido da direc-
ção, em sessão extraordinária, por convocatória do seu presidente,
a pedido da direcção, do conselho fiscal ou de um terço dos associa-
dos.

4 � O aviso convocatório será enviado por via postal, com a
antecedência mínima de oito dias.

5 � A assembleia geral reunirá, em primeira convocatória, es-
tando presentes pelo menos metade dos seus membros, em segun-
da convocatória, meia hora depois com a presença de qualquer nú-
mero.

6 � Compete à assembleia geral aprovar e alterar os estatutos,
apreciar e votar o plano e relatório de actividades, orçamento e
relatório anual de contas e eleger os órgãos sociais.

ARTIGO 6.º

Da direcção

1 � A direcção é composta por cinco associados, que elegerão
entre si, o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro e
o vogal.

2 � Compete à direcção a gerência social, administrativa, finan-
ceira e disciplinar. Reunirá com a periodicidade que entenda conve-
niente para o bom desempenho das suas funções.

ARTIGO 7.º

Do conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por três associados, um dos quais
será o presidente e compete-lhe fiscalizar os actos administra-
tivos e financeiros da direcção, bem como, verificar as suas
quotas e relatórios. Reunirá com a periodicidade que entenda
conveniente.

ARTIGO 8.º

Regime financeiro

A Associação de Pais não tem fins lucrativos, tem gestão pró-
pria, autonomia administrativa e financeira e rege-se pelos estatu-
tos, regulamento interno e pela lei geral.

ARTIGO 9.º

O património da Associação

As receitas da Associação são constituídas pelas quotas dos asso-
ciados, cujo montante será fixado pela assembleia geral, quais-
quer donativos ou subsídios atribuídos por entidades públicas ou
privadas.

ARTIGO 10.º

Disposições gerais

1 � A Associação pode filiar-se em organizações nacionais e supra
nacionais cujo âmbito e objectivos possam contribuir o desenvol-
vimento a sua actividade e para a defesa dos direitos dos pais, quanto
à educação dos filhos.

2 � As decisões são tomadas por maioria absoluta dos membros
presentes.

3 � As deliberações para aprovação ou alteração de estatutos
exigem o voto favorável de três quartos dos associados presen-
tes.

4 � A dissolução da Associação de Pais, necessita do voto favo-
rável de três quartos dos sócios efectivos no pleno gozo dos seus
direitos, que decidirão também sobre o destino a dar ao patrimó-
nio.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5172
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA EB N.º 2 DO MURTAL/PENEDO

Alteração de estatutos

O artigo 24.º dos estatutos, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 215, de 14 de Setembro de 1999, passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 24.º

As reuniões da AG serão convocadas pelo presidente da mesa, por
meio de aviso postal, expedido para cada um dos associados com a
antecedência mínima de oito dias.

O acto de convocatória incluirá obrigatoriamente, o dia, hora e
local da reunião e respectiva ordem de trabalhos.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5173

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DAS CRIANÇAS DA ASSUS

Alteração de estatutos

(as alterações encontram-se em itálico)

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais das Crianças da ASSUS (Associação de
Solidariedade Social da Urbanização do Seixo), de agora em diante
designada APCASSUS, é formada pelos pais e encarregados de
educação das crianças daquele Centro Infantil e ATL, constituindo
uma instituição sem fins lucrativos, com duração indeterminada e
sede na ASSUS, à Rua da Creche, 104, São Mamede de Infesta, que
se regerá pelos presentes estatutos, pelo Decreto-Lei n.º 372/90, de
27 de Novembro e subsidiariamente pela lei geral sobre o direito
de associação.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no gozo dos
seus direitos, sendo a mesa constituída pelo presidente e dois se-
cretários.

a) O primeiro-secretário substitui o presidente no caso da sua falta
ou impedimento.

ARTIGO 12.º

1 � Considera-se legalmente constituída a assembleia geral, com
a presença à hora marcada, da maioria dos associados, ou 30 minu-
tos depois com qualquer número.

2 � As deliberações são tomadas por maioria simples de votos,
exigindo-se o voto favorável de dois terços dos sócios presentes para
a alteração dos estatutos e de três quartos de todos os associados
para a extinção da Associação.

ARTIGO 17.º

A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente,
dois secretários, um tesoureiro e vogais, sendo contudo ímpar o
número de elementos que a constituem.

a) O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou impe-
dimento.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho fiscal:
a) É constituído por um presidente, um relator e um secretário;
b) As deliberações são tomadas desde que a maioria dos mem-

bros esteja presente, sendo as suas decisões tomadas por maioria
de votos, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto de
desempate.

2 � Compete ao conselho fiscal:
a) Cooperar com a direcção, acompanhando com a possível assi-

duidade e actividade desta;
b) Apreciar e emitir pareceres sobre o relatório das contas,

assim como sobre quaisquer projectos orçamentais ou despe-
sas.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5174

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AZABUCHO E CAMPO AMARELO

Alteração de estatutos

A alínea a) do artigo 3.º dos estatutos da Associação de Pais do
Azabucho e Campo Amarelo, passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O conselho fiscal é composto por três associados, sendo um o
presidente, outro o vogal e outro o secretário, competindo-lhe fis-
calizar os actos administrativos e financeiros da direcção e verificar
as contas e relatórios.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5175

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO

E JARDIM DE INFÂNCIA DAS QUINTAS

Alteração de estatutos

(aprovada em assembleia geral de 21 de Fevereiro de 2000)

As alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 1.º da secção I dos estatutos,
passam a ter a seguinte redacção:

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 1.º

Funcionamento

1 � [...]
a) � [...]
b) A convocatória para a reunião da assembleia geral, deverá ser

feita por aviso postal, com oito dias de antecedência para cada um
dos associados, contendo o dia, a hora e o local da reunião, bem
como a respectiva ordem de trabalhos;

c) A assembleia extraordinária terá lugar, quando convocada pelo
presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da direcção ou do
conselho fiscal ou por um número não inferior à quinta parte da
totalidade dos sócios, devendo estes estar presentes na referida as-
sembleia geral.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5176

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PRAGAL/ALMADA

Certifico que, no dia 8 de Agosto de 2000, no Cartório Notarial da
Sertã, lavrada a fl. 64, do livro n.º 806-A, foi outorgada uma escritura
de constituição de associação, nos termos seguintes:

Denominação: Centro de Cultural e Desporto do Pragal/Almada.
Sede associativa: na Rua do Clube Desportivo e Recreativo da

Ramalha, freguesia do Pragal, concelho de Almada, sem número de
polícia.

Objecto:
a) Fomentar todas as vertentes da prática de judo e actividade

desportivas conexas;
b) Organização de eventos desportivos e culturais.
Duração: por tempo indeterminado.
Forma de funcionamento: a prescrita nos estatutos, disposições

legais aplicáveis a regulamento interno.

Está conforme com o original.

8 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Ana Maria dos Santos Brás
Martins. 01-2-16 068

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES
E INSTRUTORES DE YOGA DO PORTO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 11 de Julho de
2000, lavrada de fl. 131 a fl. 131 v.º, do livro de escrituras diver-
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sas n.º 105-D, do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da
notária, licenciada Maria Isabel Rito Buco, foi constituída uma
Associação, sem fins lucrativos não política, não religiosa com a
denominação em epígrafe, com sede na Rua de Guilherme de Braga,
101, freguesia de Lordelo, concelho do Porto, por tempo
indeterminado, a qual tem por objecto representar os interesses
profissionais dos seus associados, perante a Federação de Yoga de
Portugal, a União Internacional de Yoga e demais autoridades
administrativas e judiciais compreendidas pela sua área de jurisdi-
ção que é municipal.

A Associação é mantida por meio de contribuições dos seus filiados
que são os professores e os instrutores de Yoga da cidade onde está
sediada.

O património da Associação é integrado por todos os seus have-
res de quaisquer natureza e procedências.

Em caso de extinção, todos os bens terão o destino que a União
Internacional de Yoga, determinar dentro dos limites fixados por
lei.

Para além dos casos previstos na lei, a extinção da Associação,
ocorrerá automaticamente, se ocorrer o afastamento do presidente
de honra ou o seu desvinculamento da entidade manter que é a União
Internacional de Yoga, ou por ordem desta.

Está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 719

LUX EDUCARE � ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 2000, exarada a
fls. 111 e seguintes, do livro n.º 627-B, do 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão,
foi constituída uma Associação, denominada Lux Educare � Asso-
ciação para a Promoção e Desenvolvimento da Educação, com sede
em Coimbra, na Rua de Paulo Quintela, 226, 3.º, direito, freguesia
de Santo António dos Olivais.

A Associação tem como objectivos: prestar apoio inicial às famí-
lias, nos períodos não curriculares, promover e participar activa-
mente em tudo o que esteja directa ou indirectamente relacionado
com a educação e meios, através da qual se operacionaliza (pais,
professores, alunos, autarquias, governo e outras), em todos os níveis
de ensino, excepto no nível superior.

Constitui receita da Associação:
a) As entradas iniciais dos associados fundadores;
b) As jóias e quotas anuais dos associados;
c) O rendimento, subsídio ou donativo das iniciativas sociais;
d) Os subsídios ou donativos que lhe sejam atribuídos por entida-

des públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiros, de instituições
comunitárias ou internacionais e de outros organismos;

e) Os bens adquiridos a título oneroso ou gratuito;
f) Os rendimentos oriundos da venda de bens e prestação de ser-

viços em regime de economia social; e
g) Outras receitas.
São órgãos sociais da Associação: o conselho de fundadores, a

assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
A Associação comporta quatro tipos de associados: fundadores,

honorários, efectivos e não efectivos.
São associados:
Fundadores � de acordo com os estatutos da Associação;
Honorários � as pessoas ou instituições que através de serviços

de reconhecido mérito, que tenham prestado à Associação, donati-
vos avultados ou outras formas, dêem contribuição especialmente
relevante para a realização dos fins da instituição, a quem o conse-
lho de fundadores atribua tal estatuto;

Efectivos � as pessoas singulares maiores de idade e as pessoas
colectivas que livremente se proponham colaborar na realização dos
fins da Associação, obrigando-se ao cumprimento dos deveres esta-
tutariamente preceituados;

Não-efectivos � as pessoas singulares menores, que (sem limite
de idade) por vontade expressa do legal representante desejem
associar-se à instituição obrigando-se o legal representante ao paga-
mento da quota mensal especialmente prevista para este tipo de
associados.

Podem ser associados, pessoas singulares ou colectivas que afir-
mem a sua adesão aos estatutos da Associação, e como tal sejam
propostos por qualquer sócio ou órgão da Associação e admitidos
pelo conselho de fundadores.

A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respec-
tivo que a Associação obrigatoriamente possuirá.

São direitos dos associados fundadores, honorários e efectivos:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Aceder prioritariamente às actividades desenvolvidas pela As-

sociação;
c) Obter reduções ou bonificações nas taxas, propinas ou mensa-

lidades e cobrar pela Associação, no âmbito das actividades implan-
tadas, conforme disposição do artigo 4.º dos estatutos da Associa-
ção.

O sócio não pode votar, por si ou como representante de outrém,
nas matérias em que haja conflito de interesses entre a Associação
e ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

São direitos dos associados não-efectivos:
a) Aceder prioritariamente às actividades desenvolvidas pela As-

sociação às quais sejam candidatos;
b) Obter reduções ou bonificações nas taxas propinas ou mensa-

lidades a cobrar pela Associação, no âmbito das actividades implan-
tadas, conforme disposição do artigo 4.º dos estatutos da Associa-
ção;

c) Aceder automaticamente a partir dos 18 anos de idade, e
salvo vontade expressa em contrário, à categoria de associado
efectivo.

São deveres dos associados efectivos e honorários:
a) Pagar pontualmente as suas quotas por cheque ou débito ban-

cário, tratando-se de associados efectivos;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Observar as disposições estatutárias, regimentais e as delibera-

ções dos corpos sociais;
d) Desempenhar com zelo, dedicação, assiduidade e eficiência os

cargos para que foram nomeados.
São deveres dos associados não-efectivos:
a) Pagar pontualmente as quotas por cheque ou débito bancário.
A qualidade de associado não é transmissível quer por entre acto

entre vivos, quer por sucessão.
O associado não pode incumbir outrém de exercer os seus direitos

pessoais.
Perdem a qualidade de associados:
a) Os que pedirem a sua exoneração, ou no caso dos associados

não-efectivos, aqueles para quem, pelo seus legais representantes,
for pedida a demissão;

b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante 12 meses, após
notificação pela direcção em carta registada, nos seis meses seguintes
e não o façam no prazo de 30 dias consecutivos;

c) A notificação a que se refere a alínea anterior tem o valor de
convocação para audiência prévia prevista no n.º 4 do artigo 28.º
dos estatutos da Associação;

d) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 28.º dos
estatutos da Associação.

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à Asso-
ciação, não tem direito a reaver quotizações que haja pago nem o
património que tenha doado, sem prejuízo da sua responsabilidade
por todas as prestações relativas ao período de tempo em que foi
membro da Associação.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 718

ASSOCIAÇÃO AMIGOS D�ALDEIA

Certifico que, lavrada de fl. 46 a fl. 48, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 6-B, do Cartório Notarial de Fronteira, se
encontra exarada uma escritura com a data de hoje, pela qual foi
constituída a Associação, com a denominação de Associação Ami-
gos d�Aldeia, que fica com a sua sede provisória na Rua do General
Humberto Delgado, 36, em Vale de Maceiras, freguesia de São
Saturnino, concelho de Fronteira, e tem por objecto recolher e
preservar o melhor da cultura local, promovendo iniciativas nesse
sentido, tais como a realização de feiras populares tradicionais,
criação de espaços dedicados ás artes e culturas do mundo rural e
desenvolver iniciativas que aproximem os naturais e residentes da
freguesia.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, composta por três
associados; a direcção, composta por cinco associados; e o conselho
fiscal, composto por três associados.

19 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria da Conceição
Moncacho de Sousa Martins. 10-2-118 717



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 213 � 14 de Setembro de 200019 706-(42)

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO RIO PAVIA

Certifico que, no dia 27 do corrente mês, foi lavrada a fl. 11 v.º,
do livro n.º 142-D, do Cartório Notarial de Tondela, uma escritura
de constituição de associação, com a denominação de Clube de Caça
e Pesca do Rio Pavia, com sede no lugar e freguesia de Parada de
Gonda, deste concelho de Tondela.

Com os fins de: organização, gestão de actividades relacionadas
com a caça e pesca, acção social, com e sem alojamento.

Podem ser sócios todos os indivíduos que manifestem essa vonta-
de e que reúnam as condições cívicas exigidas aos cidadãos.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Eduarda
Rodrigues de Matos Gonçalves. 10-2-118 715

MOVIMENTO NACIONAL DE SQUASH

Certifico que, por escritura de 25 de Julho de 2000, lavrada de
fl. 69 a fl. 70 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 230-A,
do 1.º Cartório Notarial de Coimbra, a cargo da licenciada Maria de
Fátima Pereira Pessoa, foi constituída uma associação sem fins lu-
crativos, por tempo indeterminado, denominada Movimento Nacio-
nal de Squash, com sede em Lisboa, na Rua de Carlos Reis, 25, 3.º,
esquerdo que, tem por objecto promover a prática do Squash, a
defesa e a representação dos interesses dos jogadores, clubes, associ-
ações e demais agentes desportivos associados junto das entidades
nacionais e internacionais; promover e organizar torneios desporti-
vos de Squash; promover a formação de jogadores de Squash e
demais agentes desportivos, necessários à prática e desenvolvimento
da modalidade; apoiar a constituição e o desenvolvimento de clubes
e associações que tenham por fim o desenvolvimento da prática do
Squash.

Está conforme.

A Ajudante, Maria Vitorina Paulino Cabral. 10-2-118 714

ACCASHUR � ASSOCIAÇÃO CARISMÁTICO-CATÓLICA
DE ASSISTÊNCIA SOLIDARIEDADE HUMANA E RELIGIOSA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 33 v.º a fl. 34,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 156-E, do 2.º Cartório
Notarial de Almada, a cargo da notária, licenciada Maria Luísa Vieira
Elvas da Silva, foi constituída uma Associação, com a denominação
em epígrafe, com sede na Rua dos Castanheiros, 5, Pinhal do Vidal,
freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

A Associação tem por objectivo o apoio social a pessoas idosas,
jovens, crianças, através do alojamento colectivo de utilização
temporária ou permanente, apoio de cuidados de saúde, higiene e
conforto, apoio domiciliário, com voluntários, a hospitais, lares,
casas de repouso, estabelecimentos prisionais, animação social,
ocupação de tempos livres, apoio religioso, transporte de doentes,
gabinete de apoio social, banco alimentar, construção de um centro
para a terceira idade, construção de um centro para crianças e jovens
desamparados.

Podem ser associados da ACCASHUR, mediante proposta de
admissão de sócio, assinada pelo próprio ou seu representante e por
dois sócios fundadores, todas as pessoas que aceitem e cuja actuação
não contrarie, os princípios e objectivos da Associação. Os menores
terão as restrições inerentes à lei. A pena de expulsão é da
competência da assembleia geral.

São órgãos da assembleia geral: a direcção e o conselho fiscal.
Os mandatos dos órgãos da Associação, terão a duração de dois anos.
A direcção é constituída por cinco membros, dos quais um presi-

dente, dois vice-presidentes, um tesoureiro e um vogal.

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria da Luz Marques An-
drade. 10-2-118 734

ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
E COMUNHÃO DA FAMÍLIA CRISTÃ

Certifico que, no dia 6 de Junho de 2000, por escritura lavrada de
fl. 134 a fl. 135, do livro de notas n.º 251-B, do 1.º Cartório Notarial

de Leiria, a cargo da notária, licenciada Maria da Conceição Malheiro
Vilar Vieira, foi constituída a Associação, denominada Associação de
Investigação e Comunhão da Família Cristã, com sede na Rua da
Indústria, 17, Zibreira, Torres Novas, tem por objecto:

1) Desenvolver programas de actividades, com vista à valoriza-
ção das comunidades sociais onde as famílias dos associados, se
encontrem estabelecidas;

2) Desenvolvimento de estudos e experiências que visem a me-
lhoria na qualidade das relações entre as crianças e os jovens adoles-
centes com os seus pais;

3) Executar obras sem fins lucrativos, como livros, revistas, cas-
setes de vídeo e áudio e todo o material didáctico de apoio às famí-
lias, bem como adquirir todos os direitos reservados das publicações
feitas pela Associação;

4) Preparar e promover acções de formação e acções pedagógi-
cas, com princípios cristãos, para os chefes de família, em locais
apropriados à prática do ensino, nomeadamente, centro e escolas
de investigação;

5) Apoiar e ajudar a constituição de famílias sãs em todas as áreas
da vida;

6) Oferecer ensinamentos apropriados sobre o planeamento fa-
miliar.

6 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 733

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES LOUSENSES

Certifico que, por escritura de 24 de Julho de 2000, exarada a
fl. 45, do livro de notas para escrituras diversas n.º 44-D, do Cartó-
rio Notarial de Torre de Moncorvo, a cargo do notário Carlos Ma-
nuel Forte Ribeiro Tavares, foi constituída uma Associação sem fins
lucrativos, sob a denominação em epígrafe, com sede na freguesia
de Lousa, do concelho de Torre de Moncorvo, tendo por objecto
exercer as actividades de clube de caça e pesca.

Mais certifico que, os estatutos desta Associação, estipulam como
condição essencial para a sua admissão, que todas as pessoas singulares
sejam maiores de 18 anos, nada estipulando quando a condições
essenciais para exoneração ou exclusão dos seus associados.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Notário, Carlos Manuel Forte Ribeiro
Tavares. 10-2-118 732

CASA DO BENFICA NO ENTRONCAMENTO

Certifico que, por escritura de 19 de Julho do corrente ano, exa-
rada de fl. 31 a fl. 32, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 195-B, do Cartório Notarial do Entroncamento, a cargo do no-
tário, licenciado Manuel José Marques Montargil, foi rectificada a
escritura de constituição de associação, exarada a fl. 53, do livro de
notas n.º 194-B, referente à Casa do Benfica no Entroncamento,
com sede na Rua de Latino Coelho, 199, freguesia e concelho do
Entroncamento, no sentido de passar a constar que são órgãos sociais,
a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal, alterando assim os
artigos 4.º e 5.º dos estatutos.

Está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Ema Colsoul.
10-2-118 731

CLUBE DE CAÇA E PESCA DOS PALHEIROS

Certifico, narrativamente, que, em 10 de Julho de 2000, no Car-
tório Notarial de Tavira, foi outorgada uma escritura de alteração
de estatutos de associação, denominada Clube de Caça dos Palhei-
ros, com sede no sítio de Cruz de Colos, freguesia de Santa Maria,
concelho de Tavira, número de identificação de pessoa colectiva
P-504931923, lavrada de fl. 28 a fl. 28 v.º, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 127-B, do Cartório Notarial de Tavira, a car-
go do notário, licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva, na qual
alteraram os artigos 9.º e 11.º dos estatutos.

Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral, pelo período de
três anos e o seu funcionamento reger-se-á pelas disposições aplica-
das no Código Civil.
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a) O presidente da mesa da assembleia geral, o presidente da di-
recção e o presidente do conselho fiscal, são eleitos por voto secre-
to;

b) Sendo os restantes elementos escolhidos pelos presidentes dos
vários órgãos eleitos.

10 de Julho de 2000. � O Notário, Joaquim Augusto Lucas da
Silva. 10-2-118 730

VIME � VIVER MELHOR

Instituição Particular de Solidariedade Social

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2000, lavrada a
fls. 25 e seguintes, do livro n.º 97-D, do 4.º Cartório Notarial de
Coimbra, a cargo da licenciada Maria Dina de Freitas Alves Mar-
tins, notária do mesmo, foi constituída a associação, com a deno-
minação em epígrafe, a qual é uma instituição particular de solida-
riedade social, sem fins lucrativos, com a sede provisória na Rua de
Carlos Seixas, 107, 7.º, C, com o número de identificação de pessoa
colectiva P-505050498.

A associação tem por objectivos: promover, no âmbito da acção
social, acções de solidariedade social, nomeadamente, de apoio e
protecção a pessoas com doença mental severa e persistente e suas
famílias, de um modo geral, desenvolver actividades recreativas,
culturais e desportivas, o convívio social e a cooperação com enti-
dades oficiais e particulares que se traduza na melhoria da qualidade
de vida dos seus associados e dos cidadãos em geral, através da
implementação de centros de actividades ocupacionais e de conví-
vio, lares residenciais, jardins-de-infãncia, acções de formação e
integração das mesmas no mercado de trabalho.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e as
pessoas colectivas, havendo duas categorias de associa-
dos: honorários, as pessoas singulares ou colectivas, que através de
serviços ou donativos, dêem contribuição especialmente relevante
para a realização dos fins da instituição, como tal reconhecida e
proclamada pela assembleia geral, efectivos, as pessoas que se
proponham e se obriguem a colaborar na realização dos fins da
associação, obrigando-se ao pagamento da jóia e quota mensal, nos
montantes fixados pela assembleia geral.

Perdem a qualidade de sócios os que não desempenhem com zelo,
dedicação e eficiência os cargos para os quais foram nomeados, bem
como pela prática de actos dolosos prejudiciais à prossecução dos
fins da instituição.

A sua duração é por tempo indeterminado.

Este extracto destinado a publicação, está, na parte respeitante,
em conformidade com o original.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
05-2-022 626

CASA DO POVO DE SÃO MIGUEL DE MACHEDE

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 88 a fl. 88 v.º,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 10-D, do Cartório
Notarial de Arraiolos, foi outorgada uma escritura de alteração de
estatutos, na qual e por deliberação da assembleia geral, foram alte-
rados todos os estatutos da associação, que se denomina Casa do Povo
de São Miguel de Machede, com sede na Horta do Valinho, freguesia
de São Miguel de Machede, concelho de Évora, pessoa colectiva de
utilidade pública n.º 500949301.

A Casa do Povo de São Miguel de Machede, é uma pessoa colec-
tiva de utilidade pública, de base associativa, constituída por tempo
indeterminado, com o objectivo de promover o desenvolvimento e
bem estar da comunidade local e rege-se pelos presentes estatutos e
disposições legais aplicáveis.

A Casa do Povo tem a sua sede na Horta do Valinho, concelho
e distrito de Évora e abrange toda a freguesia de São Miguel de
Machede.

A Casa do Povo tem por finalidade actividades de carácter social,
cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a participação dos
interessados e em colaboração com o Estado, as autarquias e
INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifi-
que, por forma a contribuir para a resolução do problema da popu-
lação na respectiva área.

Para a realização dos seus fins, deve a Casa do Povo: promover
acções de animação sócio-cultural, quer por iniciativa própria, quer

de acordo e em coordenação e cooperação com outras entidades;
desenvolver actividades de apoio social, nas valências que, em cada
caso, mais se justifiquem; fomentar a participação das populações
nas acções tendentes a satisfazer as necessidades da comunidade da
respectiva área e a melhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos
social, cultural, desportivo e recreativo; a Casa do Povo, poderá
participar no planeamento de acções de carácter económico, social
e cultural, que abranjam a respectiva área.

Podem ser inscritos como sócios da Casa do Povo, todos os indi-
víduos com mais de 16 anos.

Podem ser declarados sócios honorários da Casa do Povo, as pes-
soas singulares ou colectivas que, por lhe prestarem relevantes ser-
viços ou auxiliarem com donativos consideráveis, sejam considera-
das merecedoras de tal distinção.

São órgãos sociais: a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

São receitas da Casa do Povo: a quotização dos sócios ou das
pessoas referidas no artigo 9.º, destes estatutos; as importâncias es-
tabelecidas por regulamento interno para a prática ou acesso a de-
terminadas actividades; os subsídios de Estado, autarquias locais ou,
entidades privadas; os subsídios atribuídos pelo fundo comum das casas
do povo; a compensação dos serviços prestados ou pela utilização
de instalações, ao abrigo de regulamento ou de acordos celebrados
com serviços públicos e autarquias, ou com entidades ou instituições
particulares; os donativos, legados ou heranças; os rendimentos de
bens próprios e serviços; os juros dos fundos capitalizados; as verbas
atribuídas pelo Estado para construção e conservação de instalações
da Casa do Povo e seu apetrechamento e para o financiamento das
suas actividades.

As despesas da Casa do Povo, são as que provêem do desempe-
nho das suas atribuições, em conformidade com a lei e os estatu-
tos.

Pelas infracções aos deveres estatutários cometidos pelos sócios
são aplicáveis, sem prejuízo da responsabilidade penal prevista na
lei, as sanções de repreensão, de suspensão e exclusão, de acordo
com o estipulado nestes estatutos.

A Casa do Povo, tem direito ao uso de emblema, bandeira e selo
próprio.

A dissolução da Casa do Povo pode resultar da verificação de uma
das seguintes causas: por deliberação da assembleia geral; por deci-
são judicial que declare a sua insolvência; pelo falecimento ou desa-
parecimento de todos os sócios.

A Casa do Povo extingue-se ainda por decisão judicial: quando o
seu fim se tenha esgotado ou que se haja tornado impossível; quando
o seu fim real não coincida com o fim expresso no acto de
constituição ou nos estatutos; quando o seu fim seja sistematica-
mente prosseguido por meios ilícitos ou imorais; quando a sua
existência se torne contrária à ordem pública.

Em caso de fusão ou extinção da Casa do Povo, os seus bens são
integrados no património da Associação ou associações, que dela
resultarem e ou prossigam os mesmos fins, com respeito pela legis-
lação aplicável.

Está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, Delfina de Jesus Piteira
Valente. 19-2-5142

CASA DO POVO DE CANAVIAIS

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 95 a fl. 96, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 10-D, do Cartório Nota-
rial de Arraiolos, foi outorgada uma escritura de alteração de estatu-
tos, na qual e por deliberação da assembleia geral, foram alterados
todos os estatutos da associação, que se denomina Casa do Povo de
Canaviais, com sede na Rua das Cinco Cepas, 20, freguesia de
Canaviais, concelho de Évora, pessoa colectiva de utilidade pública
n.º P-505064456.

A Casa do Povo de Canaviais, é uma pessoa colectiva de utilidade
pública, de base associativa, constituída por tempo indeterminado,
com o objectivo de promover o desenvolvimento e bem estar da
comunidade local e rege-se pelos presentes estatutos e disposições
legais aplicáveis.

A Casa do Povo tem a sua sede na Rua das Cinco Cepas, 20,
concelho e distrito de Évora e abrange toda a freguesia de Canavi-
ais.

A Casa do Povo tem por finalidade actividades de carácter social,
cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a participação dos
interessados e em colaboração com o Estado, as autarquias e
INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifi-
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que, por forma a contribuir para a resolução do problema da popu-
lação na respectiva área.

Para a realização dos seus fins, deve a Casa do Povo: promover
acções de animação sócio-cultural, quer por iniciativa própria, quer
de acordo e em coordenação e cooperação com outras entidades;
desenvolver actividades de apoio social, nas valências que, em cada
caso, mais se justifiquem; fomentar a participação das populações
nas acções tendentes a satisfazer as necessidades da comunidade da
respectiva área e a melhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos
social, cultural, desportivo e recreativo; a Casa do Povo, poderá
participar no planeamento de acções de carácter económico, social
e cultural, que abranjam a respectiva área.

Podem ser inscritos como sócios da Casa do Povo, todos os indi-
víduos com mais de 16 anos.

Podem ser declarados sócios honorários da Casa do Povo, as pes-
soas singulares ou colectivas que, por lhe prestarem relevantes ser-
viços ou auxiliarem com donativos consideráveis, sejam considera-
das merecedoras de tal distinção.

São órgãos sociais: a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

São receitas da Casa do Povo: a quotização dos sócios ou das
pessoas referidas no artigo 9.º, destes estatutos; as importâncias es-
tabelecidas por regulamento interno para a prática ou acesso a de-
terminadas actividades; os subsídios de Estado, autarquias locais ou,
entidades privadas; os subsídios atribuídos pelo fundo comum das casas
do povo; a compensação dos serviços prestados ou pela utilização
de instalações, ao abrigo de regulamento ou de acordos celebrados
com serviços públicos e autarquias, ou com entidades ou instituições
particulares; os donativos, legados ou heranças; os rendimentos de
bens próprios e serviços; os juros dos fundos capitalizados; as verbas
atribuídas pelo Estado para construção e conservação de instalações
da Casa do Povo e seu apetrechamento e para o financiamento das
suas actividades.

As despesas da Casa do Povo, são as que provêem do desempe-
nho das suas atribuições, em conformidade com a lei e os estatu-
tos.

Pelas infracções aos deveres estatutários cometidos pelos sócios
são aplicáveis, sem prejuízo da responsabilidade penal prevista na
lei, as sanções de repreensão, de suspensão e exclusão, de acordo
com o estipulado nestes estatutos.

A Casa do Povo, tem direito ao uso de emblema, bandeira e selo
próprio.

A dissolução da Casa do Povo pode resultar da verificação de uma
das seguintes causas: por deliberação da assembleia geral; por deci-
são judicial que declare a sua insolvência; pelo falecimento ou desa-
parecimento de todos os sócios.

A Casa do Povo extingue-se ainda por decisão judicial: quando o
seu fim se tenha esgotado ou que se haja tornado impossível; quando
o seu fim real não coincida com o fim expresso no acto de
constituição ou nos estatutos; quando o seu fim seja sistematica-
mente prosseguido por meios ilícitos ou imorais; quando a sua
existência se torne contrária à ordem pública.

Em caso de fusão ou extinção da Casa do Povo, os seus bens são
integrados no património da Associação ou associações, que dela
resultarem e ou prossigam os mesmos fins, com respeito pela legis-
lação aplicável.

Está conforme.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, Delfina de Jesus Piteira
Valente. 19-2-5141

CASA DO POVO DE TORRE DE COELHEIROS

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 96 a fl. 97, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 10-D, do Cartório Nota-
rial de Arraiolos, foi outorgada uma escritura de alteração de estatu-
tos, na qual e por deliberação da assembleia geral, foram alterados
todos os estatutos da associação, que se denomina Casa do Povo de
Torre de Coelheiros, com sede na Rua do 1.º de Maio, freguesia de
Torre de Coelheiros, concelho de Évora, pessoa colectiva de utili-
dade pública n.º 501081283.

A Casa do Povo de Torre de Coelheiros, é uma pessoa colectiva
de utilidade pública, de base associativa, constituída por tempo inde-
terminado, com o objectivo de promover o desenvolvimento e bem
estar da comunidade local e rege-se pelos presentes estatutos e dis-
posições legais aplicáveis.

A Casa do Povo tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, freguesia
de Torre de Coelheiros, concelho e distrito de Évora e abrange toda
a freguesia de Torre de Coelheiros.

A Casa do Povo tem por finalidade actividades de carácter social,
cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a participação dos
interessados e em colaboração com o Estado, as autarquias e
INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifi-
que, por forma a contribuir para a resolução do problema da popu-
lação na respectiva área.

Para a realização dos seus fins, deve a Casa do Povo: promover
acções de animação sócio-cultural, quer por iniciativa própria, quer
de acordo e em coordenação e cooperação com outras entidades;
desenvolver actividades de apoio social, nas valências que, em cada
caso, mais se justifiquem; fomentar a participação das populações
nas acções tendentes a satisfazer as necessidades da comunidade da
respectiva área e a melhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos
social, cultural, desportivo e recreativo; a Casa do Povo, poderá
participar no planeamento de acções de carácter económico, social
e cultural, que abranjam a respectiva área.

Podem ser inscritos como sócios da Casa do Povo, todos os indi-
víduos com mais de 16 anos.

Podem ser declarados sócios honorários da Casa do Povo, as pes-
soas singulares ou colectivas que, por lhe prestarem relevantes ser-
viços ou auxiliarem com donativos consideráveis, sejam considera-
das merecedoras de tal distinção.

São órgãos sociais: a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

São receitas da Casa do Povo: a quotização dos sócios ou das
pessoas referidas no artigo 9.º, destes estatutos; as importâncias es-
tabelecidas por regulamento interno para a prática ou acesso a de-
terminadas actividades; os subsídios de Estado, autarquias locais ou,
entidades privadas; os subsídios atribuídos pelo fundo comum das casas
do povo; a compensação dos serviços prestados ou pela utilização
de instalações, ao abrigo de regulamento ou de acordos celebrados
com serviços públicos e autarquias, ou com entidades ou instituições
particulares; os donativos, legados ou heranças; os rendimentos de
bens próprios e serviços; os juros dos fundos capitalizados; as verbas
atribuídas pelo Estado para construção e conservação de instalações
da Casa do Povo e seu apetrechamento e para o financiamento das
suas actividades.

As despesas da Casa do Povo, são as que provêem do desempe-
nho das suas atribuições, em conformidade com a lei e os estatu-
tos.

Pelas infracções aos deveres estatutários cometidos pelos sócios
são aplicáveis, sem prejuízo da responsabilidade penal prevista na
lei, as sanções de repreensão, de suspensão e exclusão, de acordo
com o estipulado nestes estatutos.

A Casa do Povo, tem direito ao uso de emblema, bandeira e selo
próprio.

A dissolução da Casa do Povo pode resultar da verificação de uma
das seguintes causas: por deliberação da assembleia geral; por deci-
são judicial que declare a sua insolvência; pelo falecimento ou desa-
parecimento de todos os sócios.

A Casa do Povo extingue-se ainda por decisão judicial: quando o
seu fim se tenha esgotado ou que se haja tornado impossível; quando
o seu fim real não coincida com o fim expresso no acto de
constituição ou nos estatutos; quando o seu fim seja sistematica-
mente prosseguido por meios ilícitos ou imorais; quando a sua
existência se torne contrária à ordem pública.

Em caso de fusão ou extinção da Casa do Povo, os seus bens são
integrados no património da Associação ou associações, que dela
resultarem e ou prossigam os mesmos fins, com respeito pela legis-
lação aplicável.

Está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Delfina de Jesus Piteira
Valente. 19-2-5140

CENTRO SOCIAL DE FIGUEIRÓ DO CAMPO

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 90 v.º e se-
guintes, do livro n.º 140-D, do Cartório Notarial de Soure, a cargo
da notária, licenciada Fernanda da Fonseca Maurício Ferreira da
Silva, foi levada a efeito uma alteração parcial dos estatutos da
associação, denominada Centro Social de Figueiró do Campo, titular
do número de identificação de pessoa colectiva n.º 502672854,
instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, com
sede no lugar e freguesia de Figueiró do Campo, concelho de Soure,
nomeadamente quanto às categorias de associados que serão
três: honorários (quem através de serviços ou donativos, dê
contribuição relevante reconhecida em assembleia geral);
benfeitores (quem contribua com quantitativos relevantes, em
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espécie ou dinheiro e para além disso pague a jóia e quota mensal
aprovada para os associados efectivos); e, efectivos (quem se
proponha colaborar com a associação, obrigando-se ao pagamento
da jóia e quota mensal a fixar em assembleia geral) e quanto aos
objectivos a prosseguir, ficando o respectivo artigo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O Centro Social de Figueiró do Campo, tem por objectivo pro-
mover acções de solidariedade social, nomeadamente, ao desenvol-
vimento de actividades de protecção à infância e juventude, co-
munidade e população activa, aos idosos e deficientes, desenvolver
a promoção desportiva, recreativa e cultural dos associados, con-
vívio social e a cooperação com organismos públicos e particu-
lares, bem como promover acções de formação educativa de ca-
rácter geral, e o seu âmbito abrange a região onde se encontra
inserida e em particular a freguesia de Figueiró do Campo, con-
celho de Soure.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António de Jesus
Neto. 10-2-118 709

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA
DA MALARRANHA

Certifico que, por escritura de 12 de Junho de 2000, no Cartório
Notarial de Mora, a cargo do notário, licenciado António Marques
de Oliveira e Sousa, lavrada de fl. 62 a fl. 62 v.º, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 306-A, foi constituída uma Associação,
com a denominação de Associação Cultural e Desportiva da
Malarranha, com sede na Rua Nova, no lugar da Malarranha, fre-
guesia de Pavia, concelho de Mora.

A Associação tem por objectivo principal a promoção de inicia-
tiva de carácter cultural, desportivo e recreativo em geral, e o seu
âmbito de acção é o lugar de Malarranha, freguesia de Pavia, conce-
lho de Mora.

Para a realização dos seus objectivos, a instituição propõe-se criar
e manter:

a) ATL�s � Atelier Tempos Livres-Infância e Juventude;
b) Apoio domiciliário;
c) Centros comunitários;
d) Centro de dia para idosos;
e) Lar de idosos.
Podem existir quatro categorias de sócios: efectivos, honorários,

beneméritos e auxiliares.
São órgãos sociais da Associação: assembleia geral, direcção e

conselho fiscal.

Está conforme o original, na parte transcrita e certificada.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 728

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA AREENSE

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 86 v.º e seguin-
tes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 396-C, do 2.º Car-
tório da Secretaria Notarial de Tomar, foi constituída uma Associa-
ção, denominada Associação Cultural e Desportiva Areense, com sede
em Areias, concelho de Ferreira do Zêzere, a qual tem por objecto
a promoção cultural, recreativa e desportiva dos seus associados.

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante, Jorge António Antunes
Alcobia Galinha. 03-2-041 757

BANDA MUSICAL DE AVINTES

Certifico que, por escritura realizada a 8 de Agosto de 2000, ini-
ciada a fl. 14, do livro de notas n.º 147-B, do 2.º Cartório Notarial
de Vila Nova de Gaia, a cargo do notário, licenciado Alberto da Costa
Santos, foi feita a alteração de estatutos da associação, denominada
Banca Musical de Avintes, com sede na Urbanização dos Pinhais
Bastos, Rua C, freguesia de Avintes, deste concelho.

A associação foi criada em Avintes, concelho de Vila Nova de
Gaia, sem fins lucrativos, de cultura, recreio e de solidariedade so-
cial, com o estatuto de pessoa de utilidade pública, sendo
convencionada como data da sua fundação, o dia 8 de Dezembro de
1842, com a denominação de Banda Musical de Avintes.

A Associação tem por objectivo a promoção cultural, com prio-
ridade para a música e recreativa dos seus associados e da população
local.

Promove o ensino da música e da arte em geral, através da sua
academia de música e artes.

Está conforme.

8 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Cristina Rosa Soares de
Sousa Monteiro. 06-2-051 084

UDCRV � UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL
E RECREATIVA VILANOVENSE

Certifico, narrativamente, que, no Cartório Notarial de
Albergaria-a-Velha, lavrada de fl. 57 a fl. 58, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 245-E, se encontra exarada uma escritura de cons-
tituição de uma associação, sem fim lucrativo, com a denominação de
UDCRV � União Desportiva Cultural e Recreativa Vilanovense, e tem
a sua sede no lugar de Vila Nova de Fusos, freguesia de Valmaior, con-
celho de Albergaria-a-Velha, a qual fica a reger-se pelos seguintes esta-
tutos:

1.º

A associação adopta a denominação de UDCRV � União Des-
portiva Cultural e Recreativa Vilanovense, é constituída por tempo
indeterminado e tem a sua sede no lugar de Vila Nova de Fusos,
freguesia de Valmaior, concelho de Albergaria-a-Velha.

2.º

A associação tem por objecto o exercício de actividades culturais,
desportivas, musicais e recreativas.

3.º

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

4.º

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral,
rege-se pelas disposições legais aplicáveis, nomeadamente, pelo dis-
posto nos artigos 170.º a 179.º, do Código Civil e ainda pelo dispos-
to no regulamento interno.

§ único. A mesa da assembleia geral, a quem compete convocar as
assembleias gerais, dirigir os seus trabalhos e redigir as respectivas
actas, , é composta por três associados: um presidente, um secretá-
rio e um vogal.

5.º

A direcção, a quem compete a gerência social, administrativa e
financeira, é composta por cinco associados: um presidente, dois
vice-presidentes, um tesoureiro e um secretário.

6.º

O conselho fiscal, a quem compete fiscalizar os actos da direc-
ção, verificar as contas e relatórios, é composto por três
associados: um presidente e dois vogais.

7.º

A Associação vive única e exclusivamente das jóias e quotas que
forem fixadas em assembleia geral, ao seus associados e de quaisquer
subsídios que lhe venham a ser concedidos.

8.º

A Associação funciona sem fins lucrativos não tendo, por isso,
os seus órgãos qualquer tipo de remuneração.

9.º

No que os presentes estatutos forem omissos regem as disposi-
ções legais aplicáveis e o regulamento interno da Associação, cuja
aprovação e alteração são da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria da Conceição
Araújo Martins. 10-2-118 759
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GRUPO MOTARD OS MOUROS

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2000, lavrada
a fls. 45 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 8-B, do Cartório Notarial de Gavião, a cargo da notária, li-
cenciada Maria Cristina Marques da Cruz Manso, foi constituída
a associação, denominada Grupo Motard Os Mouros, com sede
no lugar do Casal da Igreja, freguesia de Mouriscas, do concelho
de Abrantes.

Mais certifico que, a mesma tem por fim promover o convívio
social, cultural e recreativo entre os seus associados, contribuir para
a divulgação do motociclismo, contribuir, em conjunto com as en-
tidades responsáveis, para a segurança rodoviária e educação cívica
do motociclista, e, contribuir para a divulgação sócio-cultural-turística
do concelho de Abrantes.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Constituem património da Associação, as jóias e quotizações dos
seus associados, quaisquer outras receitas obtidas de entidades públi-
cas ou privadas e as receitas provenientes de iniciativas levadas a
cabo pela Associação.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. � O Ajudante, Emílio Maria Gonçalves
Arês. 10-2-118 756

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS
DE VILA FRANCA DO DEÃO

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2000, lavrada no
Cartório Notarial da Guarda, exarada a fl. 178-G, foram alterados
totalmente os estatutos da Associação, com a denominação em epí-

grafe, e sede no lugar e freguesia de Vila Franca de Deão, concelho
da Guarda.

3 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 10-2-118 755

EXTREMO � ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE DESPORTO,
AVENTURA E AMBIENTE

Certifico que, por escritura de 19 de Junho de 2000, lavrada a fl. 138,
do livro n.º 259-E, do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo
do notário, licenciado Eduardo Augusto e Paiva Taveira, foi constituída
por tempo indeterminado, uma Associação denominada EXTREMO �
Associação Juvenil de Desporto, Aventura e Ambiente, com sede na Rua
de Santa Maria de Sandim, 524, freguesia de Sandim, deste concelho, cujo
objecto social é a actividade de nível local, regional e nacional, paintball,
todo o terreno, B. T. T., fins de semana desportivos, fins de semana
turísticos, jogos tradicionais, escalada, rapel, slide, tiro com arco, besta e
carabina, canoagem, canyonning, montanhismo, desportos na neve e des-
portos motorizados.

Poderão ser sócios todos os indivíduos em pleno gozo dos seus
direitos cívicos que se inscrevam e aceitem os estatutos e o regula-
mento interno.

A admissão dos sócios, designação, atribuições, direitos, deveres,
saídas e exclusão, serão estipulados pelo regulamento interno. A
qualidade de sócio é a título pessoal e intransmissível.

Os casos omissos nestes estatutos, serão resolvidos pela direcção
e ratificados em assembleia geral a realizar no mais curto espaço de
tempo e de acordo com a legislação em vigor e o regulamento in-
terno em tudo que não contrarie aquela.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Amélia Alves Custó-
dio. 10-2-118 721
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

CERAMIGRÉS � FÁBRICA DE LOUÇAS DE FORNO E MESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1295;
identificação de pessoa colectiva n.º 502064951; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 22; números e data das
apresentações: 7 e 8/21082000.

Certifico que cessaram funções de gerentes, por renúncia, em
12 de Julho de 2000, Carlos Jorge Morgado Marques da Costa, José
Fernando da Cruz Maranhão e Virgílio Marques Ferreira; e foi al-
terado o pacto quanto ao artigo 6.º que ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será designada
em assembleia geral, ficando, desde já, a cargo de Nuno Miguel
Mónica da Silva, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua as-
sinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

21 de Agosto de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10706887

NJVC � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2315;
identificação de pessoa colectiva n.º 504266829; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 9 e 10/21082000.

Certifico que cessaram funções de gerência, por renúncia, em
12 de Julho de 2000, os sócios Carlos Jorge Morgado Marques da
Costa, José Fernando da Cruz Maranhão e Virgílio Marques Ferreira,
por renúncia; e foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 4.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será designada
em assembleia geral, ficando, desde já, a cargo do sócio Nuno
Miguel Mónica da Silva, já nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

22 de Agosto de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10706895

SOVIRIL CROMAGENS � AUGUSTO V. RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 500033714; data do depó-
sito: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

27 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12077194

IDRAUMOLA � FÁBRICA DE HIDRÁULICOS,
MOLAS E BOBINAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 501134875; data do depó-
sito: 20000627.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

27 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 10696350

COZI � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIOS
DE EQUIPAMENTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2077;
identificação de pessoa colectiva n.º 503769100; data do depó-
sito: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1998.

Está conforme.

26 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12077453

BILHARMÓVEIS � METALÚRGICA DE BILHARES E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 500045607; data do depó-
sito: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12077402

COZI � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2077;
identificação de pessoa colectiva n.º 503769100; data do depó-
sito: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

26 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12077445

CONGELAGUE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES CONGELADOS DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1655;
identificação de pessoa colectiva n.º 502828447; data do depó-
sito: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 10696504
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NUTRIAGUEDA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1863;
identificação de pessoa colectiva n.º 503318043; data do depó-
sito: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 10696903

PEDROMA � FÁBRICA DE ARTESANATO ESTILO ROMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1677;
identificação de pessoa colectiva n.º 502860685; data do depó-
sito: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12040894

AGUEDALAR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2276;
identificação de pessoa colectiva n.º 504200089; data do depó-
sito: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041084

AMARAL INFORMÁTICA � COMÉRCIO
COMPUTADORES E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1974;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557293; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041734

MD � MARQUES DUQUE � INDÚSTRIA
DE AROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2153;
identificação de pessoa colectiva n.º 503936359; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041815

CAFÉ SNACK-BAR � MINI MERCADO
CENTRAL DA MAÇOIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2032;
identificação de pessoa colectiva n.º 503662372; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041866

ELECTRO CASTANHEIRA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1871;
identificação de pessoa colectiva n.º 503325295; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041831

SOQUIGAL � SOCIEDADE TÉCNICA
DE EQUIPAMENTOS GALVANICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 672;
identificação de pessoa colectiva n.º 500774773; data do depó-
sito: 20000620.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041491

MATRIPAVE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2127;
identificação de pessoa colectiva n.º 503869031; data do depó-
sito: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041432

DAVIDU � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2323;
identificação de pessoa colectiva n.º 504293419; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12041971

O. A. Z. � ACESSÓRIOS PARA ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1918;
identificação de pessoa colectiva n.º 503424811; data do depó-
sito: 20000629.
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Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12042005

CANTINHO DE RIO COVO � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2341;
identificação de pessoa colectiva n.º 504321080; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12040355

FUNCIONAL � DIVISÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2084;
identificação de pessoa colectiva n.º 503777269; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12040444

M2GN � IMOBILIÁRIA E URBANIZAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2350;
identificação de pessoa colectiva n.º 504431897; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044121

AGUITÉCNICA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1630;
identificação de pessoa colectiva n.º 502767057; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12040690

SOCIEDADE QUÍMICA E GALVÂNICA ALMEIDA ABRANTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 500582521; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12040673

FIBRO-VIDIN � INDÚSTRIA DE FIBRAS DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2140;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892025; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12040592

ESCRITAFIX � GABINETE DE CONTABILIDADE
E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 501248870; data do depó-
sito: 20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12040550

AGUEDAPEL � FÁBRICA DE MALAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 820;
identificação de pessoa colectiva n.º 500989788; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044946

LUSO-TELHA � CERÂMICA DE TELHAS
E TIJOLOS DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 500874328; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044970

HANDY COMERCIAL CENTRO � EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO E ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2058;
identificação de pessoa colectiva n.º 503734586; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044717

PAVITECTO � INDÚSTRIAS DE PAVIMENTOS
PRÉ-ESFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 557;
identificação de pessoa colectiva n.º 500656177; data do depó-
sito: 20000630.
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Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044920

ARCOIMP � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO MÁQUINAS
E COMPONENTES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2392;
identificação de pessoa colectiva n.º 504350927; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044474

CERAMIFERRO � FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
DE FERRO E COMÉRCIO CERÂMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2210;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046497; data do depó-
sito: 20000615.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

15 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 10713778

CMN � ACESSÓRIOS PARA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2125;
identificação de pessoa colectiva n.º 503859958; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/210800.

Certifico que cessou funções de gerente em 12 de Julho de 2000 o
ex-sócio Marcos António de Castro Simões, por renúncia.

Está conforme.

21 de Agosto de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10706879

ANADIA

P. TORRES REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1097/
891025; identificação de pessoa colectiva n.º 502235780; averba-
mento n.º 1; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000706.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe,
Maria Manuela de Sá Cardoso Torres, por renúncia de 7 de Julho
de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10337199

AVEIRO

NUNO VALENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4888/
000807; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000807.

Certifico que por escritura de 7 de Agosto de 2000, exarada a fl. 7,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 190-A, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto foi cons-
tituída por Nuno Tiago Baptista da Silva Marques Valente, solteiro,
maior, a sociedade unipessoal por quota em epígrafe e que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Nuno Valente, Unipessoal, L.da,
com sede no Centro Comercial Carrefour Aveiro, loja 10, freguesia
de Esgueira, concelho de Aveiro.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representações de produtos diversos, nomeadamente acessórios de
moda, marroquinaria, vestuário, calçado, produtos alimentares e
bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio único, fica autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

Conferi, está conforme.

11 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11817054

MEALHADA

VÍTOR SENA, L.DA

Sede: Barcouço

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 322;
identificação de pessoa colectiva n.º 503332356.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
09779302

SOCIEDADE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DO BUSSACO, L.DA

Sede: Bussaco, Luso

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 241;
identificação de pessoa colectiva n.º 502991232.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
09779329
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TRANSPORTES ALVES DAS NEVES, L.DA

Sede: Luso, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 68;
identificação de pessoa colectiva n.º 502388064.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
09780017

PLANETA FESTA � ACTIVIDADES RECREATIVAS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Cabral, 12, 3050 Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 504309099.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
09779663

MURTOSA

COOPERATIVA AGRÍCOLA DO BUNHEIRO � MURTOSA, C. R. L.
Sede: Lugar do Chão do Monte, Torreira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 69/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 501103490; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/000803.

Certifico que pela apresentação acima referida, se procedeu ao re-
gisto de nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2000 a 2002:

Direcção: presidente � Manuel Maria Tavares de Almeida, ca-
sado, residente no Muranzel, Torreira; secretário: António Joaquim
Oliveira Henriques, solteiro, residente no Monte, Murtosa;
tesoureiro: Manuel Tavares dos Santos, casado, residente em São
Simão, Bunheiro; suplentes: Manuel Lourenço Tavares Rebimbas,
casado, residente no Ribeiro, Murtosa; José Luciano da Fonseca
Oliveira Rodrigues, casado, residente no Agro, Bunheiro e João
Rodrigues Ruela, casado, residente no Esteiro, Bunheiro.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Tavares de Oliveira, casado,
residente no Esteiro, Bunheiro; secretário: Manuel Tavares Matos,
residente no Esteiro, Bunheiro; relator: Rosa Maria Oliveira Barbosa,
casada, residente nas Arrotas, Pardelhas, Murtosa.

Data da deliberação: 26 de Março de 2000.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Encar-
nação de Oliveira Farinhas Vasconcelos. 11118318

ZINCRAL � REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 163/
170795; identificação de pessoa colectiva n.º 503132969.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados os documentos de prestação de contas, relativa ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferi e está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118334

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ALVES & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 561/671222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500310025; data de apresentação: 000627.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, que foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício
do ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos
resultados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de
resultados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resul-
tados).

Está conforme.

16 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 13810391

A. FERRAROLI � FABRICAÇÃO DE COMPONENTES
PARA BICICLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3435/980619; identificação de pessoa colectiva
n.º 504185969; data de apresentação: 000627.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, que foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resul-
tados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 13810669

IMOCARTINA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3455/980831; identificação de pessoa colectiva
n.º 504223666; data de apresentação: 000627.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pas-
ta respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 13810405

ALSILPLAST � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3465/980915; identificação de pessoa colectiva
n.º 504249460; data de apresentação: 000627.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados líqui-
dos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

16 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 13810413

OLIVEIRA DO BAIRRO

CORPO LOUCO � GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 807; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000802.
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Certifico que entre Augusta Miguel Ferreira Batista, solteiro, resi-
dente em Rua do Padre Acúrsio, Cercal, Oliveira do Bairro e Paulo
Manuel Ferreira dos Santos, casado na comunhão de adquiridos com
Maria Júlia Carvalho Neves, residente em lugar de Espairo, São
Lourenço do Bairro, Anadia, foi constituída a sociedade comercial
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corpo Louco � Ginásio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Adro, sem número,
vila, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar-se sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de ginásio e orga-
nização de encontros desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Augusto Miguel Ferreira Batista e
Paulo Manuel Ferreira dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, compete aos sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

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 adjudica-

ção 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 le-

gitimários;
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, tomada 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.

ARTIGO 9.º

1 � 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, reembolsáveis quando julgadas dispen-
sáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 14902885

SANTA MARIA DA FEIRA

FLORA NETO & PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5174/970804; identificação de pessoa colectiva
n.º 503952125.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12516570

JOAQUIM SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1405/780829; identificação de pessoa colectiva
n.º 500779929.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12516635

MENDES DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4506/951009; identificação de pessoa colectiva
n.º 503508543.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12516520

CARVALHO & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4160/940715; identificação de pessoa colectiva
n.º 503308714.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12516058
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OLITAVA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5682/980827; identificação de pessoa colectiva
n.º 504251554.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12516686

AQUI HÁ PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2484/080688; identificação de pessoa colectiva
n.º 501993266.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689206

APOLO � TRADING INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3107/901214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465565.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 10421319

CCEM DOIS � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5794/981222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504397176.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12516716

DIOGO PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5025/970318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503951846.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689427

AMIS � INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3267/910410; identificação de pessoa colectiva
n.º 502593539.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12516708

JOAQUIM SALOMÃO C. RODRIGUES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5880/981207; identificação de pessoa colectiva
n.º 504462563.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

5 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12519960

CORTICEIRA DE SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3092/901031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502457112.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12519235

DIAPOR � DIAMANTES DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 983/750402; identificação de pessoa colectiva
n.º 500084769.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12519332

CONTAVERGADA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3663/921218; identificação de pessoa colectiva
n.º 502901209.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12534781

QUADRANTE � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4419/950607; identificação de pessoa colectiva
n.º 503553964.
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Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689222

DECORMEÃO � PAVIMENTOS E DECORAÇÃO
DE RIOMEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5792/981218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504460110.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689214

GELFEIRA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2604/881222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502083034.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

66 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12527653

QUIMIFEIRA � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4318/950210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503377929.

Certifico que em 15 de Junho de 2000, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12519936

VALE DE CAMBRA

TRAÇO E PRUMO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 839/000810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000810.

Certifico que entre:
1.º) Fernando de Jesus Valente, casado com Adosinda Rebelo Cor-

reia, na comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Carregosa,
concelho de Oliveira de Azeméis, residente no lugar de Coelhosa,
freguesia de São Pedro de Castelões, concelho de Vale de Cambra;

2.º) Joaquim Alves Ferreira, casado com Cecília Armanda Cor-
reia Domingos Ferreira, na comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Romariz, concelho de Santa Maria da Feira, residente na
Rua de Oliveira Júnior, 95, 4.º, esquerdo, freguesia e concelho de
São João da Madeira; e,

3.º) Manuel Alves de Amorim, casado com Maria Adelaide Oli-
veira da Costa, na comunhão geral, natural da freguesia de Fiães,

concelho de Santa Maria da Feira, residente na Rua da Ribeira Brava,
105, Santa Maria da Feira, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRAÇO E PRUMO � Cons-
truções, L.da, com sede na Rua de Vila Chã, freguesia de Vila Chã,
concelho de Vale de Cambra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil empreitadas e obras
públicas e particulares, urbanizações, concepção, edificação e explo-
ração de empreendimentos turísticos e imobiliários, compra e venda
de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
3 000 000$, correspondente por arredondamento a 14 964 euros, e
está dividido em três quotas, uma do valor nominal de 1 500 000$,
pertencente ao sócio Fernando de Jesus Valente e duas iguais do
valor nominal de 750 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios
Joaquim Alves Ferreira e Manuel Alves de Amorim.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para válidamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento 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

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 adjudica-

ção 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 qualquer sócio;
e) Quando em partilha 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.
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 a ter-
ceiros.

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 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.
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ARTIGO 8.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.

A Segunda-Ajudante, Maria Paula Patronilho Marques Sabino
Abrantes de Pina. 10649280

BEJA
BEJA

AGRISEM � SOCIEDADE DE MULTIPLICAÇÃO,
TRATAMENTO E COMÉRCIO DE SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 687/
870916; identificação de pessoa colectiva n.º 501878157; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 11, inscrição n.º 14, inscrição n.º 15,
inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apresenta-
ções: 1, 2, 3 e 4/000719.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11, apresentação n.º 1/000729 �
Cessação de funções de gerente Artur Luís Viegas Soares Pais, por
renúncia em 7 de Fevereiro de 2000.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 000$ e corresponde à soma de qua-
tro quotas, uma de 10 500 000$, pertencente ao sócio Armando
Salgueiro Biscoito e três de 1 500 000$ cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Susana Rosa Martins Biscoito, Carlos Miguel
da Silva Policarpo e Cesário Pereira Filipe.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de três
sócios, já nomeados gerentes.

§ único: Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas
conjuntas de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07114770

AUTO SERVIÇO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 397/
780313; identificação de pessoa colectiva n.º 500742685; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000718.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi averbado
a cessação das funções de gerência de Maria Judite Grazina Pacheco,
viúva, Rua de Fialho de Almeida, 18, Beja, por falecimento.

Data: 28 de Dezembro de 1999.

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13340956

J. SOARES PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 124/
590109; identificação de pessoa colectiva n.º 500147124; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3, inscrição n.º 4, ins-
crição n.º 5 e inscrição n.º 6; ; números e data das apresentações: 8,
9 e 10/000719.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 9/000719 �
Cessação de funções de gerente Artur Luís Viegas Soares Pais, por
renúncia em 7 de Fevereiro de 2000.

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 9/000719 � Autorização de ma-
nutenção de nome J. Soares Pais, L.da, em 7 de Fevereiro de 2000.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 5.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma J. Soares Pais, L.da, tem a sua
sede na Estrada da Carocha, na freguesia de Santa Maria da Feira,
concelho de Beja e tem por objectivo o exercício do comércio de
cereais e legumes, alimentos compostos para animais e produtos
pecuários.

§ 1.º A gerência pode deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

§ 2.º É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O capital social é de 27 500 000$ e corresponde à soma de qua-
tro quotas, uma de 19 250 000$, pertencente ao sócio Armando
Salgueiro Biscoito e três de 2 750 000$ cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Susana Rosa Martins Biscoito, Carlos Miguel
da Silva Policarpo e Cesário Pereira Filipe.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de três
sócios, já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas
conjuntas de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07114761

BRAGA
BRAGA

LEFIPIN � ANÁLISE FINANCEIRA E TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6959/
000713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
000713.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Filipe Malheiro Pinheiro e mulher Maria Leonor Cabral Azevedo da
Cunha Esperança e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEFIPIN � Análise Financeira
e Traduções, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Padre Manuel
Guimarães, 11, 2.º, direito, freguesia de Real, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em traduções, análise finan-
ceira às empresas, prestação de serviços de contabilidade, comercia-
lização de software informático.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11767049

BRAGUITRAVEL, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6958/
000713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
000713.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Mó-
nica Amélia Gomes Assunção Rego e marido Alberto Recuero
Martin da Silva Rego e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRAGUITRAVEL � Represen-
tação Comercial Turística, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa
Margarida, 142, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de
Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultadoria no âmbito empresarial com excepção da jurídica. Re-
presentação comercial turística, designadamente venda de pacotes
turísticos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortizar de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11767022

ANGELVILLA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6969/
000718; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
000718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ângela
Maria Barros Pereira, solteira, maior e Marcelo Rodrigues Dias, di-
vorciado e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANGELVILLA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de António
Mariz, rés-do-chão, 74, freguesia de Braga (São Vítor), concelho de
Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-

clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Gon-
çalves Guimarães. 11767502

CABECEIRAS DE BASTO

ÁLVARO GOMES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 284/991126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504774603; data da apresentação: 000808.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � O Segunda-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 10658939

GUIMARÃES

SAUDINVEST � SERVIÇOS MÉDICOS NO ÂMBITO
DA SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6912; número e data da apresentação: 1/20000810.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Agosto do ano de 2000, na cidade de Braga e Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim Maria de Fátima da
Lomba Ribeira Faria, primeira-ajudante em exercício no impedimen-
to da notária licenciada Olinda de Fátima Esteves, se encontrar de
licença para férias, compareceram:

1.ª Maria Célia de Andrade Nunes, número de identificação fis-
cal 111930278, divorciada, natural da freguesia de Pena Verde,
concelho de Aguiar da Beira, residente na Rua das Rosas Guima-
rães, lote 10, freguesia de Caldelas, concelho de Guimarães, porta-
dora do bilhete de identidade n.º 4003466, emitido em 22 de Novem-
bro de 1996 pelos Serviços de Identificação de Lisboa;

2.ª Maria Eduarda Marques da Costa Meneses, número de identi-
ficação fiscal 152347194, casada com Rufino Palmeira Ferreira sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Caldelas, concelho de Guimarães, residente na Rua de São João
Baptista, 105, freguesia da Ponte, do mesmo concelho, portadora do
bilhete de identidade n.º 3966612, emitido em 7 de Abril de 1998 pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por elas foi dito:
Que pela escritura celebram entre si um contrato de sociedade

comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAUDINVEST � Serviços
Médicos no Âmbito da Saúde, Higiene e Segurança no Tra-
balho, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Manuel José Pe-
reira, freguesia de Caldelas, concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços
médicos no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual ao quíntuplo do capi-
tal social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambas as sócias, que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da sociedade poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � As sócias não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
Declararam finalmente as outorgantes:
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o

que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento da
totalidade do capital social depositado para aquisição de equipamento.

Estão conforme os originais.

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14830833

BRAGANÇA
BRAGANÇA

MESQUITA E VERÍSSIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 367/
830824; identificação de pessoa colectiva n.º 501419845; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/000614.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alterado
nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em numerário, é do mon-
tante de 20 000 000$, representado por duas quotas, iguais, do valor
nominal de 10 000 000$, cada uma, pertencente uma ao sócio, Ar-
naldo Pinto Mesquita e outra à sócia, Maria Beatriz Fernandes Heleno.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

14 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 07198477

TORRE DE MONCORVO

PETROSABOR � EMPRESA DE GASES
E DERIVADOS DO PETRÓLEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 229/970410; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855790.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592129

TRANSPORTE DE MERCADORIAS CARONA E CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 206/950314; identificação de pessoa colectiva
n.º 503374890.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592153
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JALOTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 164/050589; identificação de pessoa colectiva
n.º 502153369.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592358

PAI NOSSO � FÁBRICA DE BLOCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 241/980617; identificação de pessoa colectiva
n.º 504164244.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592170

AFECTUR � FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 112/080980; identificação de pessoa colectiva
n.º 501080325.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592331

NORDAREIAS � AREIAS E BRITAS DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 140/250184; identificação de pessoa colectiva
n.º 501412794.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592110

J. A. OLIVEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 243/981123.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592340

ELIDOURO � MONTAGENS ELÉCTRICAS
DO DOURO SUPERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 142/841109; identificação de pessoa colectiva

n.º 501520880; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/
000808.

Certifico que por escritura, lavrada aos 13 de Junho de 2000,
exarada de fl. 9 a fl. 10 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 43-D, do Cartório Notarial de Torre de Moncorvo, foi alterado
o artigo 3.º da sociedade em epígrafe que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
21 000 000$ e encontra-se dividido em três quotas, sendo uma do
valor nominal de 14 000 000$ pertencente à sócia Adelina Maria
Antão Bilber, uma do valor nominal de 3 500 000$ pertencente ao
sócio Manuel António Antão Bilber, uma do valor nominal de
3 500 000$ pertencente ao sócio João Carlos Antão Bilber.

Conferi, está conforme.

9 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina
Pando Branquinho. 12592099

URBIOFFICE � PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 252/000112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504768190.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592242

STOPEÇAS � PEÇAS E ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 176/200291; identificação de pessoa colectiva
n.º 502511214.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592102

COSTA E NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 184/090393; identificação de pessoa colectiva
n.º 502940840.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592145

SOCIEDADE DE GESTÃO AGRÍCOLA QUINTA
DE CRESTELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 249/990921.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592137
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DOUROCAÇA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrí-
cula n.º 190/931102; identificação de pessoa colectiva
n.º 503078387.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio do ano de 1999.

Conferida está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Joaquina Pando Branquinho.
12592250

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

INVESPRO � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1591/970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503817139;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 17 e 18/20000807.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Fernando António Antunes
Mendes, por renúncia de 3 de Fevereiro de 2000.

2.º Alteração parcial do pacto:
Alteração: artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, será eleita de entre sócios ou estranhos.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assina-
tura de dois gerentes.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade,
o texto completo do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10046682

COVILHÃ

IMOBILIÁRIA MANUEL BRANCAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1631/
881213; identificação de pessoa colectiva n.º 502076127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10025090

IMOCOVILHÃ � CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA DA COVILHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2020/
941010; identificação de pessoa colectiva n.º 503282758.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10025944

FAT E JU � ESTÉTICA E CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2473/
991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504326716.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epí-
grafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 10024301

HACO � ETIQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1840/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502191511; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente Carl Heinz Conrad, por faleci-
mento.

Data: 11 de Setembro de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10025758

ENOPUS � CONSTRUÇÃO, ARQUITECTURA
E ENGENHARIA CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2322/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504020129; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20000630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto:
Aditado § único ao artigo 4.º
Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
6 573 627$ ou seja 32 789,11 euros, e pertencente ao sócio Ricardo
David Lopes Leão.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade fica a cargo do sócio Ricardo David
Lopes Leão, cuja assinatura obrigará a Sociedade em todos os seus
actos e contratos.

§ único. Ficam designados para a Sociedade acima referida, como
secretário efectivo, David António Esteves Fontes Neves e como
suplente Miguel Cardoso Ferreira da Fonseca.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade
o texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10025740

INTERALFA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2487/
20000103; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto:
Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
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do valor nominal de 952 290$, pertencente ao sócio Pedro Rui da
Costa Antunes e outra do valor nominal de 50 120$, pertencente à
sócia Maria de Fátima Ribeiro Ferreira.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena Neves
da Costa Bicho. 10025766

SOCIEDADE TÊXTIL JOSÉ SOUSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2097/
950821; identificação de pessoa colectiva n.º 503473774; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente Ramiro Eduardo Saraiva de
Sousa, por renúncia.

Data: 24 de Maio de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10025774

IDANHA-A-NOVA

ROBALO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 241/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504767623;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 000727.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411799

RAIA VERDE � SERVIÇOS E ALUGUER
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 226/980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504188879;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 000630.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411608

TAPADAS REUNIDAS � EMPREENDIMENTOS
AGRO FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 208/970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503803804;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 000629.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411632

EGIPROJECTOS � ACTIVIDADES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 204/961010; identificação de pessoa colectiva n.º 503738727;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 000717.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411560

CONTARRAIA � ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 194/950912; identificação de pessoa colectiva n.º 503489913;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 000717.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411578

BAR E SNACK PONTE DE SÃO GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 187/950706; identificação de pessoa colectiva n.º 503255769;
inscrição n.º 11; data da apresentação: 000628.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411683

ESTRELA DA IDANHA HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 199/960611; identificação de pessoa colectiva n.º 503681024;
inscrição n.º 5; data da apresentação: 000628.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411675

HERDADE DAS CORGAS � SOCIEDADE
AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 135/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502313064;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 000629.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411640
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A. J. ANTUNES CANILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 147/900827; identificação de pessoa colectiva n.º 502403047;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 000630.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411624

JOPIMART � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 143/900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502392630;
inscrição n.º 4; data da apresentação: 000703.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411543

HENRIQUES & C.A, EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 50/641030; identificação de pessoa colectiva n.º 500133840;
inscrição n.º 12; data da apresentação: 000721.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411551

JOÃO PÁSCOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 31/520119; identificação de pessoa colectiva n.º 500150311;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 000717.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411586

MARIM E PATRIARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 232/980904; identificação de pessoa colectiva n.º 504238884;
inscrição n.º 3; data da apresentação: 000710.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411594

GERALDES & CANITOS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 243/991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504709364;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 000630.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411616

HERDADE DA ANTINHA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 218/970801; identificação de pessoa colectiva n.º 503949485;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; data da apresentação: 000626.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas aos anos de 1998 e
1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411667

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA VERA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 237/990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504332651;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 000629.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 01411659

SERTÃ

AUTO ALUGUER JODÁLIA, L.DA

Sede: Penedo, Pedrógão Pequeno

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 345/
8908118; identificação de pessoa colectiva n.º 500564469; inscri-
ção n.º 12; data da apresentação: 12/890818.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que em relação à sociedade em epígrafe fo-
ram efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 � Cessação das funções de
gerente: Manuel Simões Júnior a partir de 20 de Julho de 2000, por
renúncia.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 � Cessação das funções de
gerente: Helena da Costa Pires Simões Júnior a partir de 20 de Ju-
lho de 2000, por renúncia;

Inscrição n.º 12, apresentação n.º 5/000728:
Facto: aumento de capital e alteração parcial do pacto social;
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º a seguir descritos:

1.º

A sociedade girará sob a denominação Auto Aluguer Jodália, L.da,
vai ter a sua sede no lugar de Penedo, da freguesia de Pedrógão Pe-
queno, concelho da Sertã e durará por tempo indeterminado, a contar
da data da sua constituição.

3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito nos valores
constantes da escrita social, é de 1 050 000$, dividido em duas quo-
tas, cada uma do valor nominal de 525 000$, pertencente uma ao
sócio Alípio de Jesus Alves e a outra à sócia Maria Celeste Gomes
Capitão Alves.

4.º

A gerência dispensada de caução, compete a ambos os sócios, sendo
a da sócia Maria Celeste Gomes Capitão Alves sem remuneração.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
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Mais certifico que se encontra depositado na pasta respectiva o
texto completo, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2000. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11325259

COIMBRA
COIMBRA

SGUS CENTRO � SOCIEDADE GESTORA
DE UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8078;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 6/000216 e 5/000504.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima que se rege pelo
seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SGUS Centro � Socie-
dade Gestora de Unidades de Saúde do Centro, S. A., tem a sua sede
na Avenida de Fernão de Magalhães, 429, Coimbra.

2 � A administração poderá transferir a sede social para qualquer
outro local do concelho de Coimbra, ou para concelhos limítrofes.

3 � A administração, com observância das disposições legais
aplicáveis, poderá ainda criar, transferir ou encerrar, sucursais, agên-
cias, delegações ou quaisquer outras formas de representação da
Sociedade em qualquer parte nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na detenção e exploração de
empresas que se dediquem à actividade de serviços de saúde, bem
como à prestação de serviço de apoio comercial e administrativo a
empresas, próprias ou alheias, que actuem nos mais variados domí-
nios da saúde e gestão de laboratórios.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital social é dividido em 50 000 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 1 euro.

3 � Por deliberação do órgão de administração, o capital social
poderá ser elevado em dinheiro até 500 000 euros, por uma ou mais
vezes.

ARTIGO 4.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000 e 100 000 ac-
ções.

3 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
sua assinatura ser de chancela por ele autorizada, ou por um man-
datário designado para o efeito.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da Socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções referidas no § anterior serão emitidas com um
prémio cujo montante será estabelecido pelo órgão que deliberar a
emissão.

6 � No caso do incumprimento da obrigação de remissão, a So-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pelo órgão que tiver deliberado a emissão.

7 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções,
ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável

e desde que haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia
geral.

8 � O custo das operações do registo das transmissões, conversa-
ções ou outras, relativas aos títulos referidos no número anterior, será
suportado pelos interessados, segundo critério a fixar pela assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou
pelo órgão de administração.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 6.º

1 � Enquanto não for excedido o limite do capital social previsto
na lei, a Sociedade é gerida por um administrador único.

2 � Se o valor do capital social exceder aquele limite legal, a
Sociedade passará a ser gerida por um conselho de administração
composto de três, ou cinco membros, eleitos em assembleia geral,
os quais designarão o presidente e o administrador-delegado.

3 � Ao administrador-delegado caberá, nomeadamente, o expe-
diente e a execução das resoluções do conselho.

ARTIGO 7.º

1 � O órgão de administração tem os mais amplos poderes para
gerir os negócios da sociedade e não estará sujeito às deliberações
dos accionistas, nem às intervenções do órgão de fiscalização, ex-
cepto nos casos previstos pela lei e pelos presentes estatutos.

2 � O órgão de administração decide sobre todas as questões que
dizem respeito à administração da Sociedade, especialmente:

a) Escolha do seu presidente, quando for o caso, sempre que a
assembleia geral não o tenha feito;

b) Cooptação de administradores;
c) Pedido de convocação da assembleia geral;
d) Elaboração e apresentação dos relatórios e contas anuais;
e) Realização de todas as operações necessárias ao cumprimento

do objecto social;
f) Prestação de cauções e garantias bancárias pessoais ou reais pela

sociedade;
g) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes

importantes destes;
h) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
i) Modificações importantes da organização interna da empresa;
j) Estabelecimento ou cessão de cooperação duradoura e impor-

tante com outras empresas;
l) Mudança de sede social dentro das condições previstas por es-

tes estatutos;
m) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-

vamente, propor e fazer seguir acções, confessá-las, desistir, transi-
gir e comprometer-se em árbitros;

n) Adquirir, alienar ou por qualquer outra forma, onerar quaisquer
bens ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo obrigações próprias
ou alheias, bem como participações no capital de outras sociedades;

o) Constituir mandatários da sociedade;
p) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de

obrigações da Sociedade;
q) Contrair empréstimos e outros financiamentos.

ARTIGO 8.º

Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo che-
ques, letras, livranças e aceites bancários, só terão validade quando
assinados pelo administrador único, pelo administrador-delegado,
pela intervenção conjunta de dois outros administradores ou pela
intervenção de um mandatário com poderes expressos para o acto.

ARTIGO 9.º

Fica expressamente proibido aos representantes da sociedade
obrigá-la em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 10.

Enquanto a Sociedade for gerida por um administrador único,
aplicam-se as regras relativas à designação, substituição, remunera-
ção e cessação de funções dos administradores, previstas na lei, bem
como ao modo de funcionamento do conselho de administração, com
as necessárias adaptações.
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ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente uma vez
por trimestre, e além disso todas as vezes que o presidente, o
administrador-delegado ou dois dos membros do conselho o convo-
quem, devendo constar das respectivas actas as deliberações que forem
tomadas.

2 � Fora dos casos em que se dispõe contrariamente, as delibe-
rações serão tomadas por maioria dos votos, tendo o presidente, em
caso de empate, voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reu-
niões do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida
ao presidente.

4 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único que
deve ser sempre um revisor oficial de contas ou Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente revi-
sor oficial de contas ou Sociedade de Revisor Oficial de Contas.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimes-
tre, em dia designado pelo presidente, e extraordinariamente sempre
que algum dos seus membros o julgue conveniente, e ainda a pedi-
do do conselho de administração para dar o seu parecer sobre as-
suntos que este lhe submeta.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente em caso de empate, voto de qualidade.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário.

ARTIGO 15.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas titulares de menos de 100 acções poderão

agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se represen-
tar na assembleia por qualquer um dos agrupados.

3 � Só tem o direito de participar e votar em assembleia geral o
accionista que faça prova da respectiva qualidade até ao momento
do início dos trabalhos.

4 � As reuniões da assembleia geral só terão lugar, em primeira con-
vocação, se estiver representado pelo menos metade do capital social.

ARTIGO 16.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente ou outro
accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando
o nome, domicílio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião
desde que se achem presentes accionistas que representem mais de
50% do capital social.

2 � A convocatória de uma assembleia pode fixar uma segunda
data de reunião para o caso de a assembleia não se poder reunir por
falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de 15, podendo
esta deliberar se estiverem presentes accionistas que apresentem um
terço do capital social.

3 � A convocação dos accionistas para a assembleia geral pode-
rá ser feita através de publicações nos termos da lei, ou por carta
registada expedida com pelo menos 21 dias de antecedência, em
relação à data da reunião da assembleia.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos
sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 19.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual terão
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los total ou parcialmente, ou afectá-los à constituição de outras
reservas.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração autorizado pelo conselho fiscal,
poderá deliberar distribuir aos accionistas reservas ou fazer adian-
tamentos sobre lucros, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsa-
do total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal
de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que em caso de reem-
bolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio.

ARTIGO 22.º

1 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumen-
to de capital, estes só quinhoarão nos lucros a distribuir, proporcio-
nalmente ao período que medeia entre entrega de cautelas, ou títu-
los provisórios, e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital por incorporação de reser-
vas, a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as vá-
rias categorias existentes, não podendo ser distribuídas ao accionis-
ta acções de espécies diferentes das que lhes correspondam em função
do número e espécies por ele detidas nessa ocasião.

23.º

A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo assumir a forma de ordenado fixo, per-
centagem nos lucros ou outros ou outros benefícios em conjunto ou
apenas em algumas dessas modalidades.

Para o quadriénio 2000/2003 foi nomeado:
Conselho de administração: administradora única: Florbela Soares

Fonseca, supra-identificada.
Conselho fiscal: fiscal único: Velosa, Nadais & Associados,

SROC, representada por José Augusto Nadais de Sousa, viúvo, re-
visor oficial de contas n.º 525, ROC suplente: Luís Vieira Lomelino
Velosa, casado.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12790338

MONTEMOR-O-VELHO

LACTICÍNIOS DO VALE DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 500162506; ins-
crição n.º 50; número e data da apresentação: 10/210700.

Certifico que foi feito o seguinte acto de registo em relação à
sociedade em epígrafe:

Inscrição n.º 50, apresentação n.º 10/210700.
Facto inscrito: nomeação dos órgãos sociais.
Mesa da assembleia geral: presidente � Carlos Manuel dos San-

tos Neto; vice-presidente: Simão Daniel Moreira Alves; secre-
tário: Manuel Augusto Nunes das Neves.

Conselho de administração: presidente � Manuel Albino Casimiro
de Almeida; vogais: José Caeiro Passinhas; Óscar de Azevedo Brandão;
Alberto de Jesus Nunes Cardoso; José de Jesus de Oliveira Marques.

Conselho fiscal: fiscal único: Bernardes Sisneiros e Associados,
SROC, com sede na Rua de Oliveira Monteiro, 168, Porto, repre-
sentado pelo Dr. Manuel Heleno Sisneiros, residente na Rua do
Campo Alegre, 1807, 7.º, esquerdo, Porto, e como suplente o Dr.
José Poças Esteves, residente na Rua de André de Gouveia,
lote 1693, 8.º-A, Porto.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05670012
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LACTICÍNIOS DO VALE DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 500162506; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 45 e inscrição n.º 49; números e data
das apresentações: 4 e 5 /140600.

Certifico que foram feitos os seguintes actos de registo em rela-
ção à sociedade em epígrafe:

Renúncia do vogal do conselho de administração: Carlos Alberto
Carvalho Coelho.

Facto inscrito: nomeação de vogal do conselho de administração.
Vogal: Alberto de Jesus Nunes Cardoso.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05672600

LACTICÍNIOS DO VALE DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 500162506; data
da apresentação: 140600.

Certifico que foi feito o seguinte acto de registo em relação à
sociedade em epígrafe:

Prestação de contas: ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05672619

CVB � CONSTRUÇÕES VÍTOR BATATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 448; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
070800.

Constituição de sociedade

No dia 25 de Julho do ano de 2000, no 2.º Cartório Notarial da
Figueira da Foz, perante mim, licenciado Eduardo Manuel Pereira de
Almeida, notário deste Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Vítor Manuel da Cruz Batata, casado com a segunda outor-
gante segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Arazede, concelho de Montemor-o-Velho, residente no
lugar de Pelicanos, da mesma freguesia, número de identificação
fiscal 131016970.

2.ª Maria de Fátima Mendes da Cruz Batata, casada no indicado
regime de bens com o primeiro outorgante e com ele residente, na-
tural da mesma freguesia de Arazede, número de identificação fis-
cal 159779820.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 7185651, de 1 de Abril
de 1998 e 8374853, de 30 de Abril de 1996, ambos dos Serviço de
Identificação Civil de Coimbra.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, a

qual se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CVB � Construções Vítor
Batata, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Pelicanos, freguesia
de Arazede, concelho de Montemor-o-Velho.

3 � A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, e bem assim,
instalar, deslocar ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências
ou quaisquer outras formas de representação no país ou no estran-
geiro, quando o julgue necessário.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios, compra e
venda de imóveis e revenda dos mesmos adquiridos para esse fim,
comércio de materiais de construção e aluguer de máquinas e ca-
miões.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 3000 euros pertencente ao
sócio Vítor Manuel Cruz Batata e outra de 2000 euros pertencente à
sócia Maria de Fátima Mendes Cruz Batata.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão e divisão de quotas entre sócios, ou a favor de
descendentes seus, mas em relação a estranhos dependerá do consen-
timento dos sócios, usando ainda neste caso qualquer dos sócios do
direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência poderá ser exercida por qualquer um dos sócios, de
harmonia com a deliberação da assembleia geral, bem como por
estranhos, se tal for assim entendido, com ou sem remuneração con-
forme for também deliberado pela assembleia geral.

§ único. Fica contudo desde já designado gerente o sócio Vítor
Manuel da Cruz Batata.

ARTIGO 6.º

Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

§ único. Em ampliação dos seus poderes o gerente pode: 
a) Comprar, permutar, vender, qualquer veículo ou máquina para

a sociedade;
b) Tomar de arrendamento qualquer local para a sociedade.

ARTIGO 7.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos: 
a) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Venda ou adjudicação judicial da quota;
c) Falecimento de qualquer dos sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05670063

SOURE

ILÍDIO & SANTOS � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 297/
930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502904747; data do
depósito: 000706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 08703043

ÉVORA
ARRAIOLOS

IRMÃOS ALMAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Castelo, 12,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 138/
910423.

Certifico que se encontram depositados na pasta da sociedade, os
documentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela de Oli-
veira Marcelino. 08319650
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ÉVORA

GLOBAR � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Soeiro Mendes, 4, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2501/
20000816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20000816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: António José Cabral de
Matos casado com Maisa Alexandra dos Santos Esteves Isidoro,
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Gil Vicente, 47, 4.º,
Lisboa; Manuel Luís Rodrigues da Gama Fernandes, casado com
Maria Cristina Correia Santos Mata Gama Fernandes, separação de
bens, Rua de Frei José Maria. 3, 1.º, esquerdo, Évora e Bernardino
Luís Fernandes de Sousa Dias casado com Margarida Maria Rai-
mundo Plancha Prates, comunhão geral, residente na Rua da Cró-
nica Eborense, 1, Alto dos Cucos, Évora.

1.º

A sociedade adopta a denominação GLOBAR � Climatização, L.da,
tem a sua sede na Rua de Soeiro Mendes, 4, freguesia de Santo
Antão, concelho de Évora, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, delegações, escritórios ou outras formas
de representação em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social o estudo e a concepção de
sistemas de climatização e de águas quentes sanitárias, qualquer que
seja a sua fonte de energia, a execução dos respectivos trabalhos de
instalação e a comercialização de equipamentos para esse fim, em
obras e imóveis públicos e particulares. A sociedade comercializa,,
ainda, equipamentos eléctricos e electrónicos e automatismos, exe-
cutando os respectivos trabalhos de instalação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no va-
lor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Bernardino Luís
Fernandes de Sousa Dias, e as outras duas no valor nominal de
1500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Ma-
nuel Luís Rodrigues da Gama Fernandes e António José Cabral de
Matos.

4.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital no montante global de
100 000 euros.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo sempre do consentimento da sociedade em todos os outros
casos.

6.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação,
compete a um ou mais sócios, os quais serão, ou não, remunerados,
conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um único gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os três sócios.

7.º

Os sócios poderão prestar á sociedade serviços que constituam
tarefa resultante da sua especialização profissional.

8.º

 A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixe de cumprir as suas obrigações sociais

ou quando, por quaisquer outras formas prejudicar a sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada, ou, por

qualquer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;

d) Por insolvência, interdição ou falência do respectivo titular,
judicialmente decretada.

A contrapartida da amortização será, no caso da alínea a), a acor-
dada entre as partes e, nos restantes casos, a que resultar das dispo-
sições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 09859268

FARO
FARO

EUROCONTA � CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de Portugal, 2, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 850/
760518; identificação de pessoa colectiva n.º 500439800;
data: 20000621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11417013

CINDERMODAS � COMÉRCIO
E CONFECÇÃO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 5, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3748/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504056468;
data: 20000621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11417021

MOURASOL � CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 18, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1195/
800506; identificação de pessoa colectiva n.º 500961239;
data: 20000620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11417030

NORBERTO MADEIRA, L.DA

Sede: Estrada do Aeroporto, Montenegro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2272/
890426; identificação de pessoa colectiva n.º 502148861;
data: 20000620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11417048
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OLIVEIRA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Mercado Municipal, talho n.º 1, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1461/
820518; identificação de pessoa colectiva n.º 501285679;
data: 20000620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11417056

SÉRGIO & ISABEL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Faro, 5, 2.º, esquerdo, Estoi

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3922/
990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504467417;
data: 20000626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11417064

PREDIMONTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Trindade, 12, 1.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3772/
980313; identificação de pessoa colectiva n.º 503877557;
data: 20000620.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11417072

LAGOS

PREVISÃO � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2094/
20000619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20000619.

Certifico que ao abrigo do Decreto-Lei n.º 36/2000, de 14 de
Março, foi constituída por RS Real Estate (Activities) L.td com sede
em 60 Market, Square, Belize City, Belize, a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PREVISÃO � Administração de
Propriedades, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade está situada no Cerro do Convento, San-
to Amaro, lote 7, 2.º-C, freguesia de São Sebastião, concelho de
Lagos.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a administração e aluguer de proprie-
dades; reparação e manutenção de propriedades; serviços de tradu-
ção; publicidade na Internet; compra e venda de prédios rústicos e
urbanos.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencendo integralmente à sua única sócia RS Real
Estate (Activities) L.td com sede em 60 Market, Square, Belize City,
Belize.

§ único. Poderão efectuar-se prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, será exercida pelo gerente ou gerentes que forem nomeados em
assembleia geral com dispensa de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for decidido em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeada gerente Enid Francis Hut Cordeiro,
casada, natural de Delmas, África do Sul, residente na Vivenda
Cordeiro, Sargaçal, freguesia de São Sebastião, concelho de Lagos.

3 � Para que a sociedade fique obrigada será suficiente a assi-
natura de um gerente.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários, outorgando-lhes
os poderes que entender por convenientes.

5 � É expressamente vedado ao gerente ou gerentes obrigar a
sociedade em quaisquer actos ou contratos estranhos ao fim social,
como letras de favor, fianças ou abonações.

18 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 07737041

MARINA DE LAGOS � ESPAÇOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1542/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503304018; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/20000627.

Certifico a nomeação da administração e fiscalização para o trié-
nio de 2000/2002, cuja data da deliberação é de 31 de Março de
2000:

Conselho de administração: presidente � Joaquim Carlos
Ramalhão Fortunato; vogais: Luís Manuel Machado Rodrigues,
António Américo Lopes Serra, António da Conceição dos Santos e
José Manuel Barros da Fonseca.

Conselho fiscal: presidente � Fernando Gonçalves Ramada;
vogais: António Fernandes Sanches, João Fernando Clemente Duarte
(ROC); suplente: Amílcar Martins Escudeiro (ROC).

18 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 11726504

PONTA DA GAIVOTA � PROMOÇÃO
HOTELEIRA E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2095/
20000620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20000620.

Certifico que por escritura de 20 de Março de 2000 lavrada a
fl. 19 do livro de notas para escrituras diversas n.º 105-G do Cartó-
rio Notarial de Lagos foi constituída entre Carlos Moisés Paiva da
Cunha e Maria Paula de Araújo Lopes Cunha a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Ponta da Gaivota � Promo-
ção Hoteleira e Turística, tem a sua sede na Urbanização da Gaivo-
ta, lote 66, freguesia da Luz, concelho de Lagos.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção, promoção e explora-
ção de empreendimentos turísticos e hoteleiros, de meios complemen-
tares de alojamento, de restauração e de bebidas, integrados nos
empreendimentos, bem como a administração de bens próprios ou
alheios e a compra e a venda de imóveis, incluindo a revenda dos
adquiridos para esse fim,

§ único. A sociedade poderá participar em sociedades de objecto
diferente, em consórcio e agrupamentos complementares de empresas.
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3.º

O capital social, está integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 12 500 euros,
uma de cada sócio.

4.º

Podem ser exigidas, mediante deliberação da assembleia geral,
prestações suplementares aos sócios, até 20 vezes o capital social .

5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento, onerosos ou gratuitos, nos termos e condições que a assem-
bleia geral determinar.

6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é totalmente
livre.

2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
gozando do direito de preferência os sócios em primeiro lugar e a
sociedade em segundo.

3 � Se mais de um sócio preferir será a quota dividida entre os
que a pretenderem, na proporção das que já possuírem e for legal-
mente possível.

7.º

1 � Poderá a sociedade, ou os sócios na impossibilidade desta,
proceder à aquisição ou amortização de quotas nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b)Por morte ou interdição, dissolução ou falência do sócio titular;
c) No caso de quota ser penhorada, arrestada ou por qualquer

forma sujeita a procedimento judicial, inclusive em inventário;
d) Quando, por divórcio ou separação de pessoas e bens de qual-

quer sócio singular, a quota não ficar a pertencer integralmente a
este;

e) Quando o respectivo titular infrinja qualquer cláusula do pac-
to social.

2 � Nos casos das alíneas b) e e), o preço de amortização ou
aquisição será o que resultar do último balanço aprovado.

3 � A amortização ou aquisição produzirão os seus efeitos pelo
depósito do respectivo preço na Caixa Geral de Depósitos, à ordem
de quem de direito e pela comunicação ao seu titular, por carta re-
gistada, da decisão tomada e depósito feito.

8.º

Para além dos casos referidos no artigo anterior, a sociedade po-
derá, dentro dos limites da lei, adquirir quotas próprias ou efectuar
com elas as operações que julgar convenientes, bem como partici-
par no capital de outras sociedades.

9.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral pertence ao sócio Carlos Moisés
Paiva Cunha que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo ou fora dele, activa ou passivamente basta
a assinatura do gerente.

3 � É proibido ao gerente, delegado ou mandatários, obrigar a
sociedade em actos e contratos estranhos ao objecto social, nomea-
damente avais, fianças, abonações e letras de favor.

10.º

A sociedade não se dissolve por interdição, inabilitação ou morte
de qualquer sócio, continuando com os representantes do interdito
ou inabilitado e com os herdeiros do falecido, devendo estes, porém,
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade enquan-
to a quota respectiva se mantiver indivisa.

11.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liqui-
datários, fazendo-se a partilha como então for acordado. Se mais de
um sócio pretender ficar com os haveres sociais, haverá licitação
entre eles, sendo preferido o que mais oferecer.

12.º

A gerência fica autorizada a comprar e vender permutar e onerar
quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo quaisquer veículos,
tomar e dar de arrendamento ou por trespasse qualquer prédio ou

escritório de e para a sociedade, requerer quaisquer licenças e alvarás,
bem como, ainda antes do registo da sociedade proceder ao levanta-
mento do capital social, para fazer face aos custos da instalação e
início de actividade.

17 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 11726490

E. B. R. � AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2099/
20000712; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000712.

Certifico que por escritura de 3 de Maio de 2000 lavrada a
fl. 105 do livro de notas para escrituras diversas n.º 108-G do Car-
tório Notarial de Lagos foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Denominação adoptada

E. B. R. � Ar Condicionado, L.da

2.º

Sede

Rua de Santo Amaro, 38 E, freguesia de São Sebastião, concelho
de Lagos.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral , poderá a ge-
rência deslocar a sede social dentro do mesmo concelho, ou para
concelho limítrofe e criar quaisquer sucursais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

3.º

Objecto

Comércio, instalação e manutenção de ar condicionado. Obras de
isolamento e instalação eléctrica.

§ único. Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá
adquirir participações em sociedades com objecto diferente do atrás
indicado, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

4.º

Capital

Integralmente realizado em dinheiro, no montante de 50 000 eu-
ros, corresponde à soma de três quotas, uma de 25 500 euros da sócia
ELECTROLAGOS � Cooperativa dos Trabalhadores Electricistas
de Lagos, C. R. L., e duas de 12 250 euros cada, uma de cada um
dos sócios Rui Manuel da Conceição Rosa e Luís Miguel da Silva
Bexiga.

5.º

Divisão e cessão de quotas

É livre entre sócios, depende do consentimento da sociedade em
qualquer outra situação.

6.º

Gerência

Com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence aos sócios Rui Manuel da Conceição Rosa e Luís
Miguel da Silva Bexiga.

7.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos dois
gerentes.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota vir a ser penhorada, arrestada ou de qual-

quer outra forma deixar de estar na livre disposição do seu titular;
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c) No caso de interdição, falência ou insolvência do sócio;
d) Quando o sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou tenha

prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesse;
e) Quando as quotas sejam transmitidas com violação do disposto

no artigo 5.º

9.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das quotas, até ao
montante de cinco vezes o valor do capital social, à data da delibe-
ração.

10.º

Disposição transitória

Ainda antes do registo definitivo da sociedade e nos termos do
artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência
autorizada a proceder a aquisição de quaisquer imóveis, máquinas,
utensílios necessárias à actividade da sociedade e, bem assim, tomar
de arrendamento ou por trespasse quaisquer locais necessários à
instalação da mesma, podendo para o efeito fazer levantamentos do
depósito do capital social.

17 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 11726814

GUARDA
GUARDA

M. PRATA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1537;
identificação de pessoa colectiva n.º 504687565; data do depó-
sito: 11072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal de 1999.

Conferida está conforme.

11 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11624310

MÁRIO & TRONCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1464;
identificação de pessoa colectiva n.º 504397141; data do depó-
sito: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal de 1999.

Conferida está conforme.

10 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 11624329

SEIA

PRIMEIRA LIGA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 716/
000803; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000803.

Certifico que entre António Ramos de Albuquerque e mulher
Hermínia Nogueira Lopes Albuquerque, casados no regime da co-
munhão geral e residentes na Rua de Luís Vaz de Camões, 11, Fi-
gueiredo, Tourais, Seia, foi constituída a sociedade que se regerá pelo
pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Primeira Liga � Comércio de
Artigos Desportivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Visconde Valongo, 11,
freguesia, concelho e cidade de Seia.

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 no comércio de artigos des-
portivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 4000 eu-
ros, pertencente ao sócio António Ramos de Albuquerque; e uma de
1000 euros, pertencente à sócia Hermínia Nogueira Lopes Albuquer-
que.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rente o sócio António Ramos de Albuquerque.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

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

1 � 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, reembolsáveis quando julgadas dispen-
sáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem acordadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, desig-
nadamente veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, mera reprodução de normas contidas em precei-
tos legais vigentes ou que deles resultem, são essenciais ao melhor
esclarecimento da sua vontade negocial.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13826115

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

PJO � PISCINAS E JARDINS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2916; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000803.

Certifico que entre Alexandre Madaleno Morgado, solteiro, maior;
e Maria Luísa da Silva Isaque, casada com José António Justino
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Fortunato, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PJO � Piscinas e Jardins do
Oeste, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta, sem número
de polícia, Casal da Marinha, freguesia de Santa Catarina, conce-
lho de Caldas da Rainha.

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 na construção de piscinas e jar-
dins, manutenção, comércio e produção de plantas e mobiliário de
jardim. Regas automáticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 701 687$, pertencente ao sócio Alexandre Madaleno
Morgado; e uma do valor nominal de 300 723$, pertencente à só-
cia Maria Luísa da Silva Isaque.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a quatro vezes o capital social
inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, Alexandre
Madaleno Morgado que desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

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.

Foi conferida e está conforme.

9 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernan-
des Ferreira. 11143150

CAIXEMIRA � SOLUÇÕES EM CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
000728.

Certifico que entre Leonel José de Oliveira Mota, casado com
Maria Clara dos Santos Gageiro, na comunhão de adquiridos; e
Construções Lino & Santos, S. A., foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAIXEMIRA � Soluções em
Caixilharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial, Rua de Iná-
cio Perdigão, lote 9, Fracção E, freguesia de Caldas da Rainha (Santo
Onofre), concelho de Caldas da Rainha.

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 actividade de fabrico de
caixilharia, fachadas e estruturas em PVC, alumínio e outros mate-

riais, destinados à construção civil; aplicação, importação, exporta-
ção, representação e comercialização de materiais e produtos afins;
estudos e projectos relacionados com esta actividade, prestação de
serviços variados para a construção civil e formação profissional na
área da caixilharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$)
correspondente à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais
de 25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Leo-
nel José de Oliveira Mota e Construções Lino & Santo, S. A.

§ único. Cada um dos sócios realizou em dinheiro 50% da sua
quota, devendo realizar, também em dinheiro, os restantes 50%, até
ao final do corrente ano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes o sócio Leonel José de Oliveira Mota e o não sócio Antó-
nio do Rosário Lino, ora outorgante, este último por indicação da
sócia Construções Lino & Santo, S. A.

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, por simples deliberação da gerência, poderá partici-
par no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto di-
ferente 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.

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.

ARTIGO 9.º

1 � 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.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

Foi conferida e está conforme.

4 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernan-
des Ferreira. 11143355

S. R. S. � CONTABILIDADE, SERVIÇOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000726.

Certifico que, entre Susana Maria da Fonseca de Freitas Dias Mar-
tins Faria, casada com Paulo Miguel Baptista Martins Faria, na comu-
nhão geral; Rita Maria da Silva Rosa Torres Ereio Madeira, casada com
Gabriel Dinis Correia Madeira, na comunhão de adquiridos; e Sandra
Cristina Dias de Jesus Geada, casada com João Manuel Leandro
Garriapa, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de S. R. S. � Contabilidade,
Serviços e Gestão, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Asdrúbal Calisto,
2-B, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da
Rainha.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
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 em consultadoria em gestão, fis-
calidade e contabilidade, auditoria, processamento de salários. Con-
tabilidade, projectos de investimento e de acreditação. Formação
profissional. Gestão de condomínio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 200 000$, e corresponde à soma de três quota iguais do valor
nominal de 400 000$, pertencente uma a cada uma das sócias.

§ 1.º Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 100 vezes o capital social.

§ 2.º As sócias caso o entendam, poderão fazer à sociedade os
suprimentos de que ela carecer, conforme condições a estabelecer nos
respectivos contratos de suprimentos, ficando estipulado nos mesmos
a remuneração e reembolso dos suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete às sócias, que, desde
já, ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras das três gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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 adjudica-

ção 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 le-

gitimários;
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 terceiros.

§ 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 reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Foi conferida e está conforme.

1 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernan-
des Ferreira. 11143177

LISBOA
CASCAIS

SPACECAR � COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 280, (Cascais); identificação de pessoa colectiva

n.º 504354418; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 48 e 49/000308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1. Apresentação n.º 48/000308.
Cessação de funções de gerente de Guilherme Afonso, por renún-
cia, em 8 de Abril de 1999.

Inscrição n.º 2. Apresentação n.º 49/000308. Designação para
gerente de Maria Josina do Nascimento, em 8 de Abril de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14756374

SPACECAR � COMÉRCIO E ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 280,
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504354418; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/000703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 4. Apresentação n.º 17/000703. Facto inscrito: dissolução.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834599

ALISEGUR � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8680,
(Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 64/
000711.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 24 750 euros, tendo sido al-
terados os artigos 1.º (n.º 1) e 3.º os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma ALISEGUR �
Mediadores de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Estrada de São
Domingos de Rana, lote 3, fracção H, freguesia de São Domingos
de Rana, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 24 750 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo
social e corresponde à soma de quatro quotas: duas de igual valor
nominal de 10 125 euros cada, tituladas uma por cada um dos só-
cios Normando da Silva Santos e Maria Lídia Moreira da Silva
Santos e outras duas de igual valor nominal de 2250 euros cada,
tituladas uma por cada uma das sócias Ana Isabel da Silva Santos
Meco e Marta Miriam da Silva Santos.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes seja, exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 60 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta aos gerentes a designar
em assembleia geral, estando já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � A sociedade ficará obrigada do modo seguinte:
a) Pela intervenção de qualquer gerente, com excepção da gerente

Marta Miriam da Silva Santos, que deverá intervir em conjunto com
qualquer outro gerente;

b) Em todos os actos que impliquem a alienação ou oneração de
bens imóveis é necessária e suficiente a intervenção do gerente
Normando da Silva Santos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 14686295
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CAVEDIGITAL � CONSULTADORIA
E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 536,
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000707.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAVEDIGITAL � Consulta-
doria e Soluções Informáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Gago Coutinho,
lote 1, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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 consultadoria e prestação de ser-
viços e assistência em soluções informáticas, internet e intranet, comér-
cio electrónico, sistemas de informação e telecomunicações. Comér-
cio de produtos e equipamentos informáticos e telecomunicações.

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 3750 euros, titulada pelo sócio Pedro Miguel dos Reis
Fonseca Libano Serrano e outra no valor nominal de 1250 euros,
titulada pela sócia Isabel Maria dos Reis Fonseca Libano Serrano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócio ou não sócio.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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 regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.
7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia

dos Santos Neves Galrito. 14686252

IMODETALHES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 860,
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504335570; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/000707.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 420 000$ para 1 002 410$, tendo sido altera-
dos os artigos 3.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social é de 1 002 410$ e

corresponde à soma das seguintes quotas: duas de igual valor
nominal de 451 085$ cada, tituladas uma por cada um dos sócios
Hugo Emanuel de Assunção Janeiro e Carlos José D�Assunção
Janeiro e outras duas iguais de 50 120$ cada, tituladas uma por
cada um dos sócios João Miguel dos Santos Domingues Neves e
Maria da Conceição Silva Várzea.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 14686287

IMODETALHES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 860, (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 105/981217.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMODETALHES � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral, 10,
nas Mercês, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como ser criadas ou extintas, em território nacional ou estran-
geiro, agências, filiais, sucursais e delegações ou quaisquer outras
formas de representação da Sociedade.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 420 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 140 000$, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertence ao só-
cio Hugo Emanuel da Assunção Janeiro, desde já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A Sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da Sociedade que terá sempre o direito de
preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.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.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a Socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais
se farão representar na Sociedade por um deles, enquanto a quota
se mostrar indivisa.

ARTIGO 8.º

Por simples deliberação dos sócios podem ser derrogadas as nor-
mais legais dispositivas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
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ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a Sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 09826904

ARTE LATINO AMERICANO � COMÉRCIO
DE ARTESANATO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 620, (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504617982; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 48/
000710.

Certifico que, foi transformada a sociedade em epígrafe em socie-
dade plural, que passa a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arte Latino Americano � Co-
mércio de Artesanato, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Salgueiro
Maia, 7, 1.ª, cave, direita, 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 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 no comércio de artesanato.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 005 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo
social e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal
de 552 750$ titulada pelo sócio Gino Renzo Raul Olivi Betalleluz,
uma no valor nominal de 301 500$, titulada pela sócia Judhit Isa-
bel Olivi Betalleluz e outra no valor nominal de 150 750$ titulada
pelo sócio Federico Seminario Zurita.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

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 necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Está já nomeado gerente o sócio Gino Renzo Raul Olivi
Betalleluz.

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.

3 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12445363

TISE � TÉCNICAS DE IMPERMEABILIZAÇÕES
E SERVIÇOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 420/000629, (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504834630; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
20000629.

Certifico que, entre Logoconstroi, Actividades Imobiliárias, S. A.;
João José Vazão de Menezes Pascoal; e Gonçalo Jácome Félix Oom,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TISE � Técnicas de Impermea-
bilizações e Serviços Eléctricos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Carlos Silva, 35,
Santo Amaro de Oeiras, 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 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 serviços de impermeabiliza-
ções e serviços técnicos de electricidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
no valor nominal de 4000 euros, titulada pela sócia Logoconstroi,
Actividades Imobiliárias, S. A., e duas no valor nominal de 500 eu-
ros, cada, tituladas uma por cada um dos sócios João José Vazão
de Menezes Pascoal e Gonçalo Jácome Félix Oom.

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 necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios João José Va-
zão de Menezes Pascoal e Gonçalo Jácome Félix Oom e o não só-
cio Carlos Eugénio de Barros Vidal, já identificado.

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.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798940

FERREIRA LOPES � SERVIÇOS MÉDICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 533/000705, (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505027054; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/
20000705.
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Certifico que, entre Pedro Manuel Guerreiro Ferreira Lopes, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferreira Lopes � Serviços Médi-
cos, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sarmento Beires, 4,
1.º, esquerdo, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos
dentários. Clínica dentária. Próteses e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto 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.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686066

ROL DE EVENTOS � MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 424/
000703, (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505027453;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20000703.

Certifico que, entre: Susana Isabel da Fonseca Andrade Alves;
Ricardo Jorge Coelho Mateus Ferreira; e Sofia Isabel Coelho Seixas
da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rol de Eventos � Marketing e
Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto do Lagoal, 17,
Centro Comercial Alto do Lagoal, loja 16, Paço D�Arcos, freguesia
de Paço D�Arcos, concelho de Oeiras.

3 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de brindes e presta-
ção de serviços de animação, serviços de marketing e publicidade,
realização de casamentos, baptizados, festas de empresas, festas de
aniversário, festas particulares serviços de catering e decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, duas
iguais de 3375 euros cada uma e uma de cada um dos sócios Susana
Isabel da Fonseca Andrade Alves e Ricardo Jorge Rebelo Mateus
Ferreira e uma outra de 750 euros da sócia Sofia Isabel Coelho Seixas
da Silva.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
metade do capital social e na proporção das respectivas quotas.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Susana Isabel
da Fonseca Andrade Alves que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária e suficiente a assinatura da gerente.

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

1 � 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 ao sócio não cedente.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comunicar
a sua intenção à sociedade e aos restantes sócios, nos termos pre-
vistos na lei e por carta registada com aviso de recepção.

3 � O consentimento da sociedade depende sempre de delibera-
ção tomada em assembleia geral, convocada expressamente para o
efeito.

4 � A sociedade e os sócios poderão usar o seu direito de prefe-
rência até ao termo do prazo de 60 dias a contar da recepção da carta
referida no n.º 2 deste artigo.

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 dada em penhor sem consentimento da

sociedade ou quando for penhorada ou arrestada em qualquer pro-
cesso judicial movido contra o sócio e este não obtiver o levanta-
mento do procedimento cautelar ou da penhora no prazo de 60 dias;

c) Se, em processo judicial movido pela sociedade contra o sócio
este sair vencido ou se, tendo accionado aquela, o sócio não tiver
êxito na acção;

d) Em caso de falecimento de um sócio a quem não sucedam
herdeiros legitimários;

e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Em caso de separação de bens ou divórcio, se a quota não for

adjudicada exclusivamente ao sócio;
g) Em caso de cedência de quotas sem o consentimento da socie-

dade, tomado por maioria, em assembleia geral;
h) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
i) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � O preço a pagar pela amortização será, salvo o disposto em

norma imperativa, no caso das alíneas a) a c), o valor da quota que
resultar do último balanço aprovado; no caso das alíneas d) a f), o
valor da quota que resultar de balanço realizado para o efeito, mas
que nunca poderá ser inferior àquele que resultar do último balan-
ço aprovado e no caso das alíneas g) a i), o menor dos valores de
entre o nominal e o que resultar do último balanço aprovado.

3 � 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.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686040



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 213 � 14 de Setembro de 200019 706-(76)

GIGA 2000 � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 771/000705, (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505040565; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000705.

Certifico que, entre: Jorge Miguel Maçano dos Santos; Duarte
Nuno Massano Amorim; Vítor Manuel Figueiredo dos Santos; e
Carlos dos Santos 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 GIGA 2000 � Sistemas
Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Enes,
14, 1.º, esquerdo, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
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 comercialização, distribuição,
instalação e representação de material informático e ainda formação
profissional. Prestação de serviços na área da programação informá-
tica e afins da actividade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas de
igual valor nominal de 1250 euros cada, tituladas uma por cada um
dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios e 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 Duarte Nuno
Massano Amorim, Vítor Manuel Figueiredo dos Santos e Carlos dos
Santos Ferreira.

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

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 adjudica-

ção 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 le-

gitimários;
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, tomada 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.

1 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686139

ASFI-4 � RESTAUROS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 431/000705, (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505025353; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
20000705.

Certifico que, entre: Maria Teresa de Carvalhosa Mendes de Al-
meida Bobone; e Pedro Manuel Roma Bobone, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ASFI-4 � Restauros Domésticos e
Industriais, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Piscina, 19, 3.º, esquerdo,
Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a execução de restauros domésticos
e industriais. Sinalética.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, 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

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
2500 euros pertencente à sócia Maria Teresa de Carvalhosa Mendes
de Almeida Bobone e uma outra no valor nominal de 2500 euros
pertencente ao sócio Pedro Manuel Roma Bobone.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, bem como constituir prestações suplementares de capital, nos
termos que a assembleia geral estabelecer, até ao montante de
5000 euros.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência compete a um ou mais gerentes eleitos em assem-
bleia geral.

2 � A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 9.º

1 � Falecendo um sócio, a respectiva quota transmitir-se-á aos
sucessores do falecido, os quais, contudo, terão o direito de exigir a
amortização da quota.
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2 � O direito dos sucessores do falecido a exigir a amortização da
quota deverá ser exercido mediante declaração escrita à sociedade,
nos 60 dias seguintes ao óbito, sob pena de caducidade.

3 � Recebida a declaração prevista no número anterior, deve a
sociedade, no prazo de 90 dias a contar da recepção, amortizar a
quota, sob pena de os sucessores do sócio poderem requerer a disso-
lução judicial da sociedade.

4 � A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da
quota, calculado nos termos do disposto no artigo 1021.º do Código
Civil, com referência à data da amortização da quota, podendo qual-
quer das partes requerer segunda avaliação nos termos do Código
de Processo Civil.

5 � O pagamento da contrapartida da amortização é fraccionado
em duas prestações, a efectuar dentro de seis meses e um ano, res-
pectivamente, após a fixação definitiva da contrapartida. Se esta não
for paga nos prazos fixados, seja qual for o motivo, incluindo ra-
zões de impedimento legal por virtude de intangibilidade do capital
social, e o sócio não optar pela espera no pagamento, tem ele o di-
reito de requerer a dissolução judicial da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios.
2 � Porém, a favor de terceiros, depende sempre do consenti-

mento da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lu-
gar, e os sócios não cedentes em segundo lugar.

3 � O sócio que pretenda alienar a terceiros a sua quota, no todo
ou em parte, notificará do facto a sociedade e os demais sócios por
carta registada, indicando o nome do cessionário, o preço e todas as
demais condições da cessão.

4 � A gerência da sociedade, no prazo de cinco dias, procederá
à convocação dos sócios para, no prazo máximo de 60 dias, delibe-
rarem sobre o pedido de consentimento e sobre o exercício do di-
reito de preferência da sociedade e dos sócios.

5 � Deferindo-se o direito de preferência aos sócios, os interes-
sados, devem, dentro do prazo referido no número anterior, comu-
nicar à sociedade e aos restantes sócios, por carta registada, se pre-
tendem ou não usar tal direito; preferindo mais do que um, será a
quota rateada na proporção das quotas que cada um detiver.

6 � O direito de preferência consagrado nos números anteriores
goza de eficácia real, nos termos e para os efeitos dos artigos 421.º
1410.º do Código Civil.

7 � No caso de a quota ser cedida a não sócios por preço infe-
rior ao pedido pelo cedente à sociedade e restantes sócios, o preço
por que será exercida a preferência será o da cessão.

ARTIGO 11.º

Anualmente será dado balanço às contas da sociedade e aos lu-
cros líquidos apurados, depois de retirada a parte destinada ao fun-
do de reserva legal, será dado o destino que a assembleia geral de-
cidir.

ARTIGO 12.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias de
antecedência.

ARTIGO 13.º

1 � Para além do caso de exclusão judicial, pode ainda a socie-
dade proceder à exclusão de um sócio nos seguintes casos:

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, ou qualquer
outra forma de apreensão forçada, judicial ou extrajudicial;

b) Quando os seus titulares forem julgados falidos;
c) Quando o titular da quota seja condenado, com trânsito em

julgado da sentença, ao pagamento de quantia três vezes superior ao
valor nominal da sua quota;

d) Quando ocorrer a declaração judicial de ausência ou interdi-
ção do titular;

e) Quando o sócio ceder a sua quota sem observância do dispos-
to no artigo 10.º

2 � O valor da contrapartida da exclusão é o valor nominal da
quota, excepto no caso previsto na alínea d) do número anterior,
hipótese em que o valor da contrapartida será o valor da liquidação
da quota, calculado de acordo com o critério fixado no n.º 4 do ar-
tigo 9.º

3 � Salvo disposição legal em contrário, o pagamento da contra-
partida será efectuado na sede social, em duas prestações sem juros,

dentro de seis meses e um ano, respectivamente, a contar da delibe-
ração de exclusão, a menos que naquela os sócios deliberem reduzir os
prazos de pagamento da contrapartida.

4 � Em caso de exclusão judicial, tem o sócio direito ao valor
nominal da sua quota.

ARTIGO 14.º

1 � Nas situações previstas no n.º 1 do artigo 13.º, pode a socie-
dade, se assim o deliberar, amortizar a quota do respectivo sócio.

2 � Em caso de amortização de quotas, incluindo os casos per-
mitidos por lei, a quota amortizada figurará no balanço como tal,
podendo os sócios deliberar nos termos legais e correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou,
ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

3 � Em vez de amortizar as quotas, pode a sociedade, nas mes-
mas condições e termos, adquiri-las ou fazê-las adquirir por sócio
ou terceiro.

4 � O critério para a determinação do valor da quota amortiza-
da é o fixado no n.º 4 do artigo 9.º

Disposição transitória

1 � Fica desde já designada gerente a sócia Maria Teresa de
Carvalhosa Mendes de Almeida Bobone.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
do a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686120

IMPLEXO DIVISÃO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 074, (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503729213; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 30/000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1. Apresentação n.º 30/000705.
Deslocação de sede: Praceta do Outeiro, 11, 2.º, C, Algueirão-Mem
Martins, Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 12859621

R. D. M. S. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 769, (Sintra); inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 42/000705.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 200 000$ para 1 800 000$, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 800 000$ e cor-
responde à soma de três quotas iguais de 600 000$, cada, uma de
cada um dos sócios Raul Manuel dos Santos Silva, António Carlos
Monteiro Miranda e Mário Jorge Silva Nogueira dos Santos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 12838853
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4. F. S. SOCIEDADE GESTORA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8947,
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503223026; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 41/000705.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 1 100 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 5.º e 7.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 100 000$, corres-
pondente à soma de cinco quotas: duas do sócio Nelson Rodrigo
Vicente Filipe dos valores nominais de 275 000$; e três da sócia
Sílvia Catarina Vicente Filipe, duas de valores nominais de 150 000$
e uma do valor nominal de 250 000$.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 12482528

CATALAMBIENTE � PROJECTOS AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 787, (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504872800; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
000710.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CATALAMBIENTE � Projec-
tos Ambientais, L.da, tem a sua sede na Rua de Domingos Lavos
Fernandes, 4, cave, freguesia de Pero Pinheiro, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais,
estabelecimentos, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação, em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto prestação e gestão de serviços rela-
cionados com o cumprimento de obrigações de natureza ambiental
e industrial, como o licenciamento de oficinas e furos arteseanos,
diagnósticos e projectos ambientais.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades ainda que com objecto diferente bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma
associar-se a outras sociedades.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de
quatro quotas: uma de 1250 euros pertencente ao sócio João Fran-
cisco Roque Catalão; uma de 1500 euros pertencente ao sócio Rui
Jorge Silva Catalão; uma de 1500 euros pertencente ao sócio João
Miguel Silva Catalão; e uma de 750 euros pertencente à sócia Luísa
Isabel Silva Botelho.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de ca-
pital, desde que a assembleia geral assim o delibere, por maioria dos
votos representativos de todo o do capital social até ao dobro do
capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial é livre entre sócios, carecen-
do sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios João Francisco
Roque Catalão e Rui Jorge da Silva Catalão.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento

da sociedade a favor de terceiros.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão juros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14698447

PLASTICOFER � FÁBRICA DE ARTIGOS
DE PLÁSTICO E METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 540, (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505060507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
000710.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PLASTICOFER � Fá-
brica de Artigos de Plástico e Metálicos, L.da, e tem a sua sede na
freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais, na Ur-
banização do Bairro Novo de Santo António, lote 17.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade al-
terar a sua sede e estabelecer, agências, sucursais ou outras formas
locais de representação no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de
artigos metálicos e em plástico e de utilidades domésticas, compra
e venda dos adquiridos para prossecução do objecto social e de
veículos automóveis, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado é de 10 000 000$ e
encontra-se dividido em duas quotas:

a) Uma de 5 000 000$, pertencente ao sócio Ernesto Paulo Men-
des Teles e,

b) Uma de 5 000 000$, pertencente ao sócio Rui Manuel Sousa
Lopes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital, até ao dobro do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensa de caução e com ou sem
remuneração conforme deliberação social, bem como a sua represen-
tação em juízo e fora dele cabe aos gerentes, sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � É desde já nomeado gerente, o sócio Ernesto Paulo Mendes
Teles.

3 � Para que a sociedade se considere válidamente obrigada, em
todos os seus actos e contratos, será necessária a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

1 � As reuniões das assembleias gerais serão convocadas por
cartas registadas expedidas com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência.
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2 � Em caso de morte, arrolamento, arresto, penhor ou penhora
de quota, ou de qualquer outra forma de apreensão judicial ou
extra-judicial da mesma, poderá a sociedade proceder à respectiva
amortização ou à sua aquisição ou a fazê-la adquirir por sócio ou
por terceiro.

Disposição transitória

 O gerente fica, desde já, autorizado a levantar da conta aberta no
Banco Santander, S. A., Agência de Mem Martins, em nome da
sociedade, as importâncias necessárias para adquirir para a mesma
o equipamento necessário para a sua instalação bem como para o
pagamento de quaisquer outras despesas relacionadas com a sua
constituição.

Está conforme o original.
4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos

Remédios Marques. 14728923

SANTOS COSTA & BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 439; identificação de pessoa colectiva n.º 504770063; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/000710.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Santos Costa & Bela, L.da, tem a sua
sede na Rua da Piedade, 5-B, na localidade e freguesia de Algés,
concelho de Oeiras.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro
do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, ou outras formas de representação social no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto, comércio de máquinas comerciais,
industriais, mobiliário e componentes, para o comércio, indústria e
domésticos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, que após a taxa de conversão se fixa em 10 024 100$,
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal
de 30 000 euros, pertencente ao sócio António Carlos Santos Costa
e outra do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia Bela
da Conceição Antunes Guilherme Santos Costa.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a
assinatura de um gerente.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada e participar em
sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 100 000 euros.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14729300

PLASTITAL � SOCIEDADE DE TECNOLOGIA PLÁSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 427, (Oeiras); inscrição n.º 18; número e data da apresen-
tação: 50/000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 18. Apresentação n.º 50/000705. Designação dos
órgãos sociais, em 15 de Dezembro de 1998.

Conselho de administração: presidente � Francisco João Antunes
Próspero dos Santos, casado; vogais � Jorge Luís Antunes Próspero
dos Santos, solteiro; António Alexandre Gouveia Pinto Rodrigues
Ferreira, casado.

Conselho fiscal: presidente � Sousa Santos & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por José de Sousa Santos,
Revisor Oficial de Contas; vogais � Manuel Costa Baptista de Sousa,
casado; Francisco Jorge de Vito Próspero dos Santos, solteiro; suplente �
João de Faria Rodrigues, casado, Revisor Oficial de Contas.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 12866296

AEQUITAS, EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6822,
(Oeiras); inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 5. Apresentação n.º 5/000705. Encerramento da liqui-
dação. Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 12838497

BRIÂNGULO � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 886/981204, (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503511781; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 64/
981204.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 2 000 000$, tendo sido altera-
dos os artigos 1.º, 2.º, 3.º e aditado o 9.º os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Biângulo � Representações
Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Professor Dr. Fernando
da Conceição Fonseca, 24-A, freguesia de Massamá, concelho de
Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como, criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a criação, representação e comercia-
lização de produtos de moda e seus derivados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
2 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas de 1 000 000$
cada, uma de cada sócio.

9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2 000 000$, desde que deliberado
por unanimidade em assembleia geral.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 09085769
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NCI � INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8356/
950609, (Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
970619.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 5 000 000$, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e encontra-se dividido em duas quotas iguais de 2 500 000$,
uma de cada um dos sócios Nuno Miguel Marques da Cruz e Ana
Maria Trino Queirós da Cruz.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12799661

GABISCRITA � GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 559, (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502437413; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/
980630.

Certifico que, foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de
1997.

23 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 06612555

NCIT � SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9845/
951219, (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503470473;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 36/980723.

Certifico que, foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de
1997.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 09141529

NOVEDUC � MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 970/990127, (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 8/990127.

Certifico que, entre: Maria Teresa de Freitas Molarinho Ama-
do; e Jorge Manuel de Jesus Amado, 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 afirma
NOVEDUC � Material Didáctico, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no Centro Empresarial Granja Park, arma-
zém 1, Campo Raso, freguesia de Santa Maria e São Miguel, con-
celho de Sintra.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e a criação ou
encerramento de sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio, incluindo a importação e
exportação, assistência técnica e o fabrico de equipamentos didácti-
cos, afins ou complementares, utilizados na educação e formação, bem
como a prestação de serviços relacionados com estas actividades.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2 000 000$, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura de um gerente.

2 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos depende sempre do consentimento da sociedade e, se for
onerosa, esta e os restantes sócios, por esta ordem, gozam do direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ain-
da que com objecto diferente do seu ou regulada por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global de 40 000 000$.

ARTIGO 9.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 08994382

QUINTA DO BARÃO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 083/981221, (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502722835; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
981221.

Certifico que, foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de
1997.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 08866902

CERVAG � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6461,
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502340754; inscri-
ção n.º 20 e inscrição n.º 21; números e datas das apresenta-
ções: 35/980805 e 6/990114.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º (n.º 2) e 6.º (aditado) os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � [...]
2 � A sede da sociedade é na Avenida do Forte, 4, fracção M,

Edifício Triunfo, em Carnaxide, freguesia de Carnaxide, concelho
de Oeiras.

3 � [...]
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ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação unânime dos accionistas poderão ser exigidas
a todos eles prestações suplementares até ao montante de
100 000 000$.

Mais certifico que: prestação de contas: exercício: 1997.

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. 09123563

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EUROBETÃO, BETÃO PRONTO, S. A.

Sede: Casal do Alvito, Alcântara, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 615/840619; identificação de pessoa colectiva
n.º 501226656; inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 13/990623.

Certifico que, foi averbado o seguinte:
Inscrição n.º 20. Apresentação n.º 13/990623. Designação de se-

cretário, em 20 de Abril de 1998.
Secretária: Elsa Sofia Barros Martins Brito dos Santos, residente

em Oeiras, Rua de Rogério Figueiroa Rego, 11, piso - 1. Secretá-
rio suplente: Paulo Alexandre da Costa Correia de Barros, residente
em Lisboa, Avenida de Miguel Bombarda, 21, 4.º, esquerdo.

Prazo: quadriénio 1999-2002, com início em 1 de Abril de 1999.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 10352945

EUROBETÃO, BETÃO PRONTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 615/840619; identificação de pessoa colectiva
n.º 501226656; data: 980810.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano
de 1997.

19 de Junho de 2000. � A Ajudante, Filomena Pereira.
09114238

BBV FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE PENSÕES, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 222, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa. Matrícula n.º 3112/
920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502802014; inscri-
ção n.º 8, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, inscrição n.º 9, aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 10, inscrição n.º 11 e
inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9/990726.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 8. Apresentação n.º 3/990726. Designação dos mem-

bros do conselho de administração, em 30 de Março de 1995.
Presidente � Juan Rafael Escudero Gomez, casado, residente na

Avenida da Liberdade, 222, Lisboa; vogais � José Joaquim Ponte
da Silva, que também usa o nome de José Ponte da Silva, casado,
residente na Estrada da Baixa da Palmela, 239, Setúbal; Carlos
Zamanilho Neira, solteiro, maior, residente no Edifício Estoril
Garden, apartamento 843, Estoril.

Prazo: triénio de 1995-1997.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8. Apresentação n.º 4/990726..

Cessação de funções do presidente do conselho de administração, de
Juan Rafel Escudero Gomez, por renúncia, em 15 de Março de 1997 e
em sua substituição o vogal Carlos Zamanilho Neira passou a exercer
o cargo de presidente em 31 de Março de 1997.

Inscrição n.º 9. Apresentação n.º 5/990726. Designação para vo-
gal do conselho de administração em 31 de Março de 1997, de
Manuel Moreno Gallego, casado, residente na Avenida da Liberda-
de, 222, Lisboa.

Prazo: triénio em curso 1995-1997.
Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1. Apresentação n.º 6/990726.

Cessação de funções do presidente do conselho fiscal, Júlio de Cas-
tro Caldas e da vogal Maria do Carmo Barbosa, por renúncia, em
29 de Março de 1996.

Inscrição n.º 10. Apresentação n.º 7/990726. Designação para pre-
sidente do conselho fiscal de Manuel Jorge Magalhães e Silva, ca-
sado, residente na Avenida do Duque D�Avila, 66, 5.º, Lisboa e para
vogal de Vítor Ribeirinho, casado, residente na Avenida do Duque
D�Avila, 66, 5.º, Lisboa, em 29 de Março de 1996.

Inscrição n.º 11. Apresentação n.º 8/990726. Designação dos mem-
bros do conselho fiscal, em 31 de Março de 1998.

Presidente � Manuel de Magalhães e Silva, casado, residente na
Avenida do Duque D�Avila, 66, 5.º, Lisboa; vogal � Vítor Ribei-
rinho, casado, residente na Avenida do Duque D�Avila, 66, 5,º, em
Lisboa.

Revisor Oficial de Contas efectivo: João Fernandes & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Praia da Vitó-
ria, 71-A, 11.º, Lisboa; e

Revisor Oficial de Contas suplente: Paulo Guilherme Martins de
Figueiredo e Silva, casado, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º,
Lisboa.

Prazo: quadriénio de 1996-1999.
Inscrição n.º 12. Apresentação n.º 9/990726. Designação dos mem-

bros do conselho de administração, em 31 de Março de 1998.
Presidente � Carlos Zamanilho Neira, solteiro, maior, residente

no Edifício Estoril Garden, apartamento 843, Lisboa; vogais �
Manuel Moreno Gallego, casado, residente na Avenida da Liberda-
de, 222, em Lisboa; e José Joaquim Ponte da Silva, casado, residente
na Estrada da Baixa de Palmela, 239, Setúbal.

Prazo: triénio de 1998-2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12304379

ALY MAMADE & MAMADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2512/910924; identificação de pessoa colectiva n.º 502504137;
data: 991123.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas, relativas
ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Palma. 11350229

ANTÓNIO & ALFREDO FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2142; identificação de pessoa colectiva n.º 502434686;
data: 991124.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas, relativas
ao exercício de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Palma. 11320982
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ÁLVARO GIL & FILHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 707; identificação de pessoa colectiva n.º 500017956;
data: 991013.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas, relati-
vas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 11320265

ELECTRO IDEAL DO AREEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 586; identificação de pessoa colectiva n.º 500729670;
data: 991220.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas, relativas
ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Palma. 11359307

ASSISTÊNCIA MÉDICA E DIAGNÓSTICO � JOPAM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4867; identificação de pessoa colectiva n.º 503292770;
data: 990929.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10799010

DUVIDA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5931; identificação de pessoa colectiva n.º 503637831;
data: 991122.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Palma. 11332000

ELECTROPAMPULHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 646; identificação de pessoa colectiva n.º 501743170;
data: 991110.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Palma. 10465995

BOUZÓ MARTINEZ & C.A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 860; identificação de pessoa colectiva n.º 500046999;
data: 991110.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Palma.
10820779

BSI � BATERIAS, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO
DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4148; identificação de pessoa colectiva n.º 503068926;
data: 991102.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 11278978

ATLÂNTICA � AGENCIAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 992; identificação de pessoa colectiva n.º 502228318;
data: 990929.

Certifico para efeitos de publicação, que ficaram depositados na
pasta respectiva os documentos que serviram de base ao registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10607668

LISBOA � 3.A SECÇÃO

ROSALUS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 407/000524; identificação de pessoa colectiva
n.º 504959620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000524.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosalus � Representações, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigues Cabrilho,

5, 4.º, esquerdo, Restelo, freguesia de São Francisco Xavier, conce-
lho 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 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 em representações na área da
publicidade e marketing e outras. Fabrico e comercialização de con-
fecções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Roger
Manuel César Ferreira da Silva; e

Uma do valor nominal de 2000 euros pertencente à sócia Sandra
Marinela César Ferreira da Silva Santos.
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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 assinatu-
ras de dois gerentes.

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.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12562777

TWO FOUR NET � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 493/000710; identificação de pessoa colectiva
n.º 505048140; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Two Four Net � Tecnologias
de Informação, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Coelho da Rocha, 2,
rés-do-chão, piso 0, freguesia de Santo Condestável, 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 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 na prestação de serviços na área
da informática e serviços de Internet, nomeadamente, concepção,
projecção e instalação de projectos telemáticos em estação de traba-
lho ou rede nas vertentes de hardware e software. Conceptualização,
construção, consultadoria e desenvolvimento de projectos na área de
Internet, nomeadamente a elaboração de projectos de investimento,
intermediação de produtos e suporte publicitários, bem como, de
actividades complementares potenciadoras de tráfego ou rendimen-
to de projectos de Internet. Concepção gráfica e tecnologias de in-
formação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5010 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, uma no
valor nominal de 1570 euros titulada pelo sócio Manuel Moura
Relvas Pereira Forjaz, duas de igual valor nominal de 1670 euros
cada tituladas uma por cada um dos sócios Gonçalo Manuel Lage
Dias Alves e Alexandre Miguel Bessa Gomes Dias e uma outra no
valor nominal de 100 euros titulada pela sócia Maria Isabel de Al-
buquerque Moura Relvas Pereira Forjaz.

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 necessária a intervenção de três gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel Moura
Relvas Pereira Forjaz, Gonçalo Manuel Lage Dias Alves e Alexan-
dre Miguel Bessa Gomes Dias.

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.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11007435

SIMÕES & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8322/210810; identificação de pessoa colectiva n.º 500250359;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 1/000630.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos membros do conselho de administração e fiscal
em 30 de Março de 2000 pelo triénio 2001-2003:

Conselho de administração:
Presidente � Carlos Alberto Marques da Costa, casado, morador

na Rua de Angola, 2, Lisboa.
Vogais:
Ana Paula dos Santos Marques da Costa, casada, moradora na

Urbanização Real Forte, lote 8, 7.º A, Sacavém.
António Carlos dos Santos Marques da Costa, casado, morador

na Rua de Fulacunda, Lisboa.
Conselho fiscal:
Presidente � Vasco dos Reis Raimundo, casado, morador na Rua

de D. Francisco de Almeida, 13, Mem-Martins.
Vogais:
Fernando Rodrigues Fava de Oliveira, casado, morador na Rua de

D. Fuas Roupinho, 51, 2.º, direito, Lisboa.
Albuquerque, Aragão & Associado, SROC, Rua de Tierno

Galvan, torre 3, 13.º, Lisboa.
Suplente:
João Florêncio Vicente de Carvalho, casado, morador na Rua de

Tierno Galvan, torre 3, 13.º, Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13695053

SNAFFLES IBÉRICA � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 473/000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504996568; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
000616.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SNAFFLES IBÉ-
RICA � Importações e Exportações, L.da e tem a sua sede social em
Lisboa, na Avenida da República, 48 B, 4.º, direito, na freguesia de
Nossa Senhora de Fátima.

2 � A gerência poderá, por simples deliberação, mudar a sede
social dentro do mesmo concelho e estabelecer sucursais, delegações
ou outras formas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, tendo o seu início
na data do registo.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio de importações e
exportações de mercadorias e o serviço de representações.
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ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, cons-
tituídas ou a constituir, ainda que com objecto social diferente ou
reguladas por lei especial, bem como associar-se com outras pessoas
ou sociedades, sob qualquer forma legal, para a prossecução do
objecto social.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas:

Uma de 2540 euros, pertencente ao sócio Patrick John Mackenzie
Ross;

Uma de 2550 euros, pertencente ao sócio John Charles Rhyner
Morgan.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente a cinco vezes o capital so-
cial, mediante deliberação da assembleia geral.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à caixa social, nas
condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de qualquer quota, seja a que título for, fica
dependente do consentimento da sociedade, dado por escrito.

2 � Se a transmissão for autorizada, os outros sócios têm direito
de preferência.

3 � Para efeitos do consentimento da sociedade e do exercício
do direito de preferência estabelecido no número anterior, o sócio
que pretender ceder a sua quota comunicá-lo-á à gerência da socie-
dade e aos outros sócios por carta registada com aviso de recepção,
confirmada por fax, indicando o adquirente, o preço e as demais
condições de transmissão ou o valor atribuído à quota, no caso de
transmissão a título gratuito.

4 � A gerência convocará a assembleia geral da sociedade, pa-
rar reunir no prazo de 30 dias a contar da data da recepção da co-
municação prevista no número anterior, para deliberar sobre a posi-
ção da sociedade. Se a assembleia geral devidamente convocada não
reunir dentro do prazo fixado neste número, ou reunindo nada deli-
berar sobre a transmissão entender-se-á que a sociedade a autoriza.

5 � Os sócios não cedentes deverão exercer o seu direito de pre-
ferência nos 30 dias seguintes à data da reunião da assembleia ge-
ral prevista no número anterior.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota por acordo com
o respectivo titular ou sem o seu consentimento, quando tenha ocor-
rido algum dos factos a seguir enumerados que o presente contrato
social considera fundamento de amortização compulsiva:

a) Quando o sócio for judicialmente declarado falido ou insolvente
ou for dissolvido ou extinto;

b) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou sujeita a
apreensão judicial, se o respectivo titular não conseguir desonerá-la,
nos 30 dias seguintes à data em que tiver sido efectuado o registo
de algum daqueles procedimentos;

c) Se a quota tiver sido cedida contra o estabelecido no contrato
social.

2 � No caso previsto na alínea c) do número anterior, a amorti-
zação será realizada sem qualquer contrapartida, salvo acordo em
contrário com o interessado.

3 � Deliberada a amortização, esta considerar-se-á desde logo
realizada, deixando o sócio titular da quota de poder exercer direi-
tos na sociedade.

4 � A amortização considerar-se-á liquidada pelo pagamento da
contrapartida, se a houver, ou pela sua consignação em depósito da
Caixa Geral de Depósitos à ordem do respectivo titular.

5 � O pagamento da contrapartida devida pela amortização será
paga em duas prestações iguais, a efectuar dentro de seis meses a
um ano, respectivamente, a contar da data da fixação definitiva do
valor da contrapartida.

ARTIGO 9.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, será exercida por um ou mais gerentes, com a remunera-
ção que for fixada em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente Patrick John Mackenzie Ross,
que não poderá ser destituído sem o seu consentimento.

3 � A assembleia geral de sociedade poderá fixar um período de
duração para o exercício da gerência, sem prejuízo da sua livre re-
vogação a todo o tempo.

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente, ou de mandatários nos termos do respectivo mandato.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência terá os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação social em juízo e fora dele, activa ou passivamente, e designa-
damente para:

a) Adquirir e alienar quaisquer bens móveis e direitos sociais,
incluindo veículos automóveis;

b) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos
ou obter financiamentos, cujo montante não exceda 20 000 000$ e,
bem assim, para realizar quaisquer operações de crédito comercial
que não sejam vedados por lei;

c) Negociar ou outorgar todos os contratos no âmbito do objecto
social em que a sociedade seja parte;

d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios ou pen-
dências, ainda que não tenham atingido fase judicial;

e) Comprometer a sociedade em arbitragens.
2 � É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

actos ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente em
letras de favor, fianças ou avais.

3 � Os actos praticados contra o estabelecido no número ante-
rior importam para os responsáveis, pelo menos, a perda da gerên-
cia e a obrigação de indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe
advenham em consequência de tais actos.

ARTIGO 11.º

1 � As deliberações da assembleia geral respeitantes à aquisição,
à obtenção de empréstimos ou financiamentos superiores a
20 000 000$, transmissão ou oneração de bens imóveis da sociedade
e dos respectivos direitos, à fixação dos dividendos a distribuir e à
alteração do contrato social para serem válidas, têm de ser tomadas
por uma maioria de votos igual ou superior a 75% da totalidade dos
votos correspondentes ao capital social.

2 � Salvo dos casos em que a lei ou o contrato de sociedade
exijam outras formalidades, as assembleias gerais serão convocadas
por cartas registadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

3 � A convocatórias, para serem válidas, deverão indicar sem-
pre os assuntos sobre os quais a assembleia terá de se pronunciar.

4 � As convocatórias para as assembleias gerais destinadas a
aprovar o balanço e o relatório da gerência e bem como as contas
anuais da sociedade só serão válidas desde que sejam acompanha-
das de um exemplar dos referidos documentos.

5 � Das reuniões da assembleia geral serão elaboradas actas, das
quais deverão constar as deliberações tomadas.

ARTIGO 12.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de descontada a
percentagem obrigatória para o fundo de reserva legal serão aplica-
dos de acordo com deliberação tomada na assembleia geral que apro-
var as contas da sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 � Salvo acordo em contrário, serão liquidatários da sociedade

os gerentes em exercício à data da deliberação.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11477512

SINAPSES CRIATIVAS, DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 499/000630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504850172; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000630.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sinapses Criativas, Design, L.da e tem
a sua sede em Lisboa, na Avenida do Colégio Militar, 24, 6.º, di-
reito, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 213 � 14 de Setembro de 2000 19 706-(85)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comunicação, assessoria de imprensa,
edição, concepção, criação, pré-impressão e impressão de publicações
e produtos editoriais e de design, periódicas ou não, serviços de
promoção, publicidade e marketing, produção digital, fotográfica, vídeo
e som, eventos, design.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente subscrito em dinheiro é de
1 002 410$, representado por duas quotas iguais no valor nominal
de 501 205$ pertencentes uma a cada um dos sócios José Agosti-
nho de Almeida Franco e Susana Isabel da Costa Bolotinha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral e a sua representação em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, pertence a um ou mais gerentes
que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade e fica desde
já nomeada gerente a sócia Susana Isabel da Costa Bolotinha.

2 � A sociedade é representada e obriga-se em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pela assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos á sua normal actividade, nomeada-
mente fianças, abonações e letras de favor e em caso de infracção
ao aqui estabelecido, fica o infractor responsável para com a socie-
dade pelos prejuízos que lhe cause.

ARTIGO 5.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respecti-
vos direito sociais serão no primeiro caso exercidos pelos herdeiros
do falecido que designarão no prazo de 30 dias após o óbito, um de
entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a quota
permanecer indivisa; no segundo caso, os direitos do interdito serão
exercidos na sociedade pelo seu representante legal.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros, depende do consentimento

prévio da sociedade, ficando o sócio ou sócios não cedentes com o
direito de preferência nessa cessão.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao decuplo do capital social e na proporção das
suas respectivas quotas, desde que os sócios o deliberem por unani-
midade de votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 8.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, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por falecimento ou interdição, no caso de os respectivos her-

deiros ou representantes não assumirem nos termos do contrato, a
posição do falecido ou interdito;

e) Se algum sócio infringir o estipulado no n.º 3 do artigo 4.º deste
pacto social.

2 � O preço da quota amortizada será apurado através do últi-
mo balanço aprovado e será pago em prestações semestrais até ao
limite máximo de dois anos.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas com aviso de recepção, expedidas para os sócios com pelo
menos 15 dias de antecedência, salvo quando a lei exija outras for-
malidades ou prazos.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à sociedade,
mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 06528570

SAROS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4944/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503151688;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e
data da apresentação: 18 e 19/000511.

Certifico que foi registado a cessação das funções de gerência de
Carlos Orestes Lasbarreres Camelo e de António Manuel Vilela da
Silva, por renúncia, em 29 de Fevereiro e 31 de Março de 2000,
respectivamente, e a seguinte designação:

Designação de gerentes em 31 de Março de 2000:
Franklin Feteira Dias, casado, morador na Estrada da Luz, 60, 7.º,

direito, Lisboa.
Otília Maria Oliveira Matos Queiroz e Sousa, casada, moradora

na Praça de Aires Ornelas, 6, 1.º A, Lisboa.
Alberto Manuel Cordelo Espingardeiro.
Período: triénio de 2000-2002.

Certifico ainda que em relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12553239

SIPA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5141/940616.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

Inscrição n.º 9 � Ap. 27/000114 � Designação dos membros do
conselho de administração em 26 de Novembro de 1999, até ao fi-
nal do mandato e curso (1998-2001):

Presidente � Jesus Inácio Salazar Bello, casado, morador na Calle
José Abascal, 38, Madrid, Espanha.

Vogais:
Raúl Jaime Salazar Bello, casado, morador na Rua do Conde

Santiago de Lobão, 210, 2.º, esquerdo, Oliveira de Azeméis;
José Javier Salazar Bello, casado, morador na Praceta de Egas

Moniz, 175, 6.º, esquerdo, Porto;
Rafael Ibañez Moret, casado, morador na Rua da Imprensa

Oliveirense, 153, 2.º, esquerdo, Oliveira de Azeméis;
Mário da Silva Coelho, casado, morador em Adães, Oliveira de

Azeméis;
Orlando Marques da Silva Coelho, casado, morador em Adães;
António Manuel Machado da Silva e Costa, casado, morador na

Rua de Luís de Camões, 30, 5.º, direito, Oliveira de Azeméis.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 � Ap. 25/000713 � Cessa-
ção de funções de Edoardo Bugnone, Francisco José Martins San-
tana Ramos, Guy William Semmens, Pedro Miguel Castel-Branco
Osório Borges, Vítor Manuel Espinheira Lemos Ribeiro, Pereira
Rosa, Vítor Ladeiro, SROC, e Luís Francisco Pereira Rosa, por re-
nuncia em 12 de Novembro de 1999, 12 de Novembro de 1999,
12 de Novembro de 1999, 19 de Novembro de 1999, 26 de Abril de
19999, 12 de Novembro de 1999, e 12 de Novembro de 1999, res-
pectivamente.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11483342

V.M.S. � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6015/950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503290300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 30/000616.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação da sede para a Avenida do Duque de Ávila, 66, 5.º,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.
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Ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respei-
tantes à prestação de contas do ano de 1999, em 16 de Junho de
2000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11477580

OCEANÁRIO DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5465/941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503295604;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 12/000615.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Designação dos órgãos sociais em 5 de Abril de 2000 pelo trié-
nio de 2000-2002:

Conselho de administração:
Presidente � Rolando José Ribeiro Borges Martins, solteiro,

morador na Avenida das Túlipas, 37, 8º-D, Miraflores, Algés, Oei-
ras.

Vogais:
Jorge Manuel Dias, casado, morador na Rua do Dr. José Calhei-

ros, 9, Lisboa;
Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães, casado, morador na

Avenida de D. Carlos I, 15, 4.º, esquerdo, Lisboa.
Fiscal único: Joaquim Camilo & Virginie Cabo, SROC, Campo

Grande, 380, lote 3B, piso 1, esc. B/C, Lisboa.
Suplente: Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, SROC, Campo

Grande, 380, lote 3C, piso 0, esc. B/C, Lisboa.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 � Ap. 13/000615 � Deslo-
cação de sede: Esplanada de D. Carlos I, Doca dos Olivais, fregue-
sia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11477369

SETE MIL E OITENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9468/990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504560263;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 44/000721.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 5000 euros para 50 000 euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, totalmente realizado e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, de 25 000 euros cada, perten-
cendo uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a quem for designado
na mesma.

2 � Para obrigar válidamente a sociedade, nos seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma
delas, obrigatoriamente, a do gerente Carlos Álvaro Guedes de
Melo.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes Armindo Ribeiro Ferreira,
casado, residente em Chão Duro, Moita, Carlos Álvaro Guedes de
Melo, residente no Largo do Professor Fernando Fonseca, 6, 5.º D,
em Linda-a-Velha, Oeiras, e Cristiano Ribeiro, solteiro, maior, resi-
dente em Chão Duro, Moita.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12525820

SERUNION � RESTAURAÇÃO COLECTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9441/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504302370;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/000706.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAREMA � Restauração Colec-
tiva, L.da.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12062529

SERVIPRETO � COMÉRCIO E SERVIÇOS ADUANEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8017/971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504021745;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/000621.

Certifico que com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas
em 22 de Março de 2000.

31 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13698451

TOLCA � CONSTRUÇÃO, GESTÃO
PATRIMONIAL E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7960/971127; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 20/000627.

Certifico que com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado a recondução do administrador único Luís Jacinto Pedrosa
Dinis dos Pinheiros, em 29 de Março de 2000, para o triénio de
2000-2002.

31 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13721763

WORLD EDITING � EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7762/970909; identificação de pessoa colectiva n.º 503949647;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 46 e 47/000629.

Certifico que com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registado a cessação das funções de gerência de Luís Miguel Pinto
Machado de Eça Pinheiro e de Tiago Pinto Machado Bonneville
Franco, por renúncia, em 15 de Junho e em 30 de Maio de 2000,
respectivamente.

Inscrição n.º 4 � Ap. 50/000629 � Designação de gerentes, em
21 de Junho de 2000 � Miguel Maria Sá Paes do Amaral, casado,
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morador na Rua de Silva Carvalho, 347, 1.º, Lisboa, e António Santos
Serra, casado, morador na Rua de José Estevão, 87, Lisboa.

31 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13695029

WEBPAR.NET � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 483/000621; identificação de pessoa colectiva
n.º 505020610; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
000621.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WEBPAR.NET � Comércio e
Serviços de Telecomunicações, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel dos Santos,
17-A, freguesia do Alto do Pina, 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 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 prestação de ser-
viços de Internet, informática e telecomunicações. Comércio inter-
nacional, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas:

Duas iguais do valor nominal de 2125 euros, pertencente uma a
cada um dos sócios Sadrudin Momade Ali Manji e Azim Sadrudin
Momade Ali Manji;

Uma do valor nominal de 750 euros, pertencente ao sócio Karim
Mamad Aly Gulamhussein.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual a dez vezes o ca-
pital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Karim
Mamad Aly Gulamhussein e Azim Sadrudin Momade Ali Manji,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras 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 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 o 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.

4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13698257

WINONLINE � INFORMAÇÃO VINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 479/000620; identificação de pessoa colectiva
n.º 505003856; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WINONLINE � Informação
Vinícola, L.da.

2 � 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 na publicação de jornais, revis-
tas e conteúdos de informação temática na Internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 500$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 20 000 euros, pertencente à sócia CIGAR.COM �
International Trade, L.da; e

Uma de 5000 euros, pertencente à sócia Filipa Freire de Gusmão
Bandarra Diogo da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem
a ser designados  em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o não sócio Pedro Manuel Baptista Cunha Martins, ora ou-
torgante.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.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 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 destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13732587

VEXO VISUAL � IMAGEM INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 507/000703; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504889680; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
000703.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Vexo Visual � Imagem
Integrada, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Docapesca, Edifício dos Ar-
madores, 15, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem
assim instalar escritório ou qualquer outra forma de representação
social, onde e quando lhe pareça conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em imagem e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 3000 euros pertencente à sócia Vexo �
Gestão Integrada, Sociedade Unipessoal, L.da;

Uma do valor nominal de 2000 euros pertencente ao sócio Gon-
çalo Marques Teixeira de Almeida Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Gonçalo Mar-
ques Teixeira de Almeida Mendes, que desde já, fica nomeado ge-
rente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente, ou de um procurador com poderes bastantes se tal cons-
tar expressamente da procuração.

3 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade através de actos
que não estejam compreendidos no objecto social, nomeadamente a
prestação de fianças, avais e letras de favor.

ARTIGO 5.º

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 adjudica-

ção 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 le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio, que for gerente;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.

ARTIGO 6.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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, no capital social de outras sociedades reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas, ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades não coin-
cida no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exercen-
do, 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, fiscalizando ou nelas
tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

No caso de exclusão de sócios, nos termos do artigo 242.º do
Código das Sociedades Comerciais, o sócio excluído terá apenas
direito ao valor nominal da quota.

ARTIGO 10.º

Para toda e qualquer questão emergente deste contrato, quer entre
os sócios ou seus herdeiros e representantes, ou entre eles e a
sociedade, ou qualquer das pessoas que constituem os seus órgãos
é, exclusivamente competente o foro da Comarca de Lisboa, com
expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13721674

TELEQUIPO � INDÚSTRIA DE TELEFONES
E EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE TELEMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 382/000516; identificação de pessoa colectiva
n.º 501750142; inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 9/
000516.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a redução do capital de 1 463 231 000$ para zero escudos e poste-
riormente foi aumentado de zero escudos para 15 000 000$, tendo
sido alterado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º,
n.º 1 do artigo 4.º, artigos 5.º, 7.º, n.º6 do artigo 11.º, artigos 12.º, 13.º
e n.º 2 do artigo 17.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade que durará por tempo indeterminado, tem a sua
sede na Avenida de Sidónio Pais, 18, 1.º, direito, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, em Lisboa.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 15 000 000$, representado por
15 000 acções, cada uma no valor nominal de 1000$, integralmente
subscrito e realizado.

2 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções, têm a assinatura de dois administradores, do administrador
único ou de um administrador e de um mandatário da Sociedade para
esse efeito, podendo a assinatura dos administradores ser apostas por
chancela.

ARTIGO 5.º

O concelho de administração pode, com o parecer do conselho
fiscal, deliberar o aumento do capital social, por entradas em dinhei-
ro, por uma ou mais vezes, até ao limite de 100 000 000$.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral pode optar por eleger em alternativa
ao conselho de administração, um administrador único.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral pode optar por eleger em alternativa ao con-
selho de administração, um administrador único.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração em geral, ou ao adminis-
trador único quando exista, exercer os mais amplos poderes na
prossecução dos interesses e negócios sociais, dentro dos limites que
lhe sejam assinalados por lei, pelos estatutos, pelas deliberações da
assembleia geral e, em especial:

a) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, transigir com devedores e credores, propor, contestar, de-
sistir, confessar e transigir em quaisquer pleitos e acções e consti-
tuir quaisquer mandatários; não poderá, contudo, obrigar a Sociedade
em fianças, abonações e letras de favor e outros actos e contratos
alheios à actividade da mesma;

b) Comprometer a Sociedade em árbitros;
c) Adquirir bens móveis e imóveis;
d) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,

emitir, aceitar, sacar e endossar letras, livranças, cheques, extractos
de facturas e quaisquer outros títulos de crédito;

e) Negociar com quaisquer instituições de créditos todas e quais-
quer operações de financiamento, activas ou passivas, designada-
mente, contrair empréstimos, nos termos e condições que julgar mais
convenientes;
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f) Alienar, onerar ou ceder bens imóveis ou móveis, nomeada-
mente quotas, acções ou partes sociais de outras sociedades, depen-
dendo no entanto as operações respeitantes a bens móveis, de pare-
cer favorável do conselho fiscal, quando o valor da respectiva exceda
5% da última situação patrimonial líquida conhecida.

ARTIGO 13.º

1 � A Sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador único, quando exista;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-

pectivo mandato.
2 � Bastará porém, a assinatura de um qualquer administrador

ou de um qualquer mandatário, ressalvados os limites do respectivo
mandato, para a prática de actos de mero expediente.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá optar por eleger um fiscal único.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12553590

TERESOPOLIS � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9859/991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504751220;
averbamento n.º 1 e n.º 6 à inscrição n.º 1; números e data da
apresentação: 6 e 8/000608.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a cessação das funções de gerência de António da Silva Maurício e
de Manuel Vieira de Faria, por renúncia, em 10 de Maio de 2000 e
a designação como gerente de Ana Maria Amado de Sousa Cabral,
em 11 de Maio de 2000.

2 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13721330

SOCIEDADE COMERCIAL ABEL PEREIRA DA FONSECA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5564/170425; identificação de pessoa colectiva n.º 500254729;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/000627.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação de administrador único de Alexandre José Silva Dias,
casado, morador na Rua do Conde de Tomar, 7, 1.º, esquerdo,
Amadora, em 16 de Junho de 2000.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 10-2-118 886

ORTOANESTESIA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-DESPORTIVOS

CIRURGIA ORTOPÉDICA E ANESTESIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 852; identificação de pessoa colectiva n.º 501834281; data
da apresentação: 000623.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

24 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 09226311

2.A OPORTUNIDADE � CONSULTORIA DE SERVIÇOS
E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7763; identificação de pessoa colectiva n.º 503949639; data da
apresentação: 000627.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

24 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703072

SALVADOR BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 020; identificação de pessoa colectiva n.º 501585397; data
da apresentação: 000626.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

19 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703382

TÁXIS SIMÕES & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8946; identificação de pessoa colectiva n.º 504500066; data da
apresentação: 000626.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13732943

VEMOL � SOCIEDADE COMERCIAL DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 672; identificação de pessoa colectiva n.º 500296456; data
da apresentação: 000629.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12074900

SOCIEDADE PSICOSOMÁTICA, FLORES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5558; identificação de pessoa colectiva n.º 503161121; data da
apresentação: 000629.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12507113

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CABRAL & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 734/600621; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500934142; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 37/
20000607.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 4.º, 6.º e 12.º que passam a ter a seguinte redac-
ção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 1 002 410$ e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 501 205$ cada, uma de cada sócio.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado 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 con-
tratos e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente.

12.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11497815

CARAT INTERNACIONAL � PUBLICIDADE
E COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9136/000531; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/000531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Carat Internacional �
Publicidade e Comunicação, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sede na Rua do General Firmino Miguel, 3,
6.º, freguesia e São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social o exercício de actividades
publicitárias e particularmente o exercício das actividades própria de
uma agência de publicidade incluindo: estudo, análise e verificação
dos meios publicitários, centralização e coordenação de informação,
referente aos pressupostos e condições de investimento em meios
publicitários, informação sobre a perspectiva do mercado europeu de
meios publicitários, actividade comercial ou financeira relacionada
com as actividades referidas.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, constituído por uma única quota pertencente à só-
cia Carat Portugal � Comunicação, L.da

ARTIGO 5.º

Participação entre sociedades

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência é singular, incumbe à sócia, ou a quem ela desig-
nar, obrigando-se com a assinatura de um gerente.

2 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

3 � Fica desde já nomeado gerente Rogélio Fernandez Peces.
4 � Os poderes do gerente não compreendem a prestação de

garantias reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade.

5 � A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar levantamen-
tos, da conta, em nome da sociedade, para aquisição de mercado-
rias e bens, do giro comercial e, ainda para liquidação das despesas
com a constituição e registo, bem como, a partir desta data, a cele-
brar negócios jurídicos, por conta da sociedade, no âmbito do res-
pectivo objecto.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares de capital

Poderão ser efectuadas prestações suplementares até 10 vezes o
respectivo capital social.

ARTIGO 8.º

Distribuição de resultados

A sociedade assume, desde já, as despesas resultantes da sua cons-
tituição, e para além das descritas no n.º 1 artigo 16.º do Código das
Sociedades Comerciais, as que resultarem da aquisição de bens ne-
cessários ao seu funcionamento

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12008346

CASA DOS SABORES DE PORTUGAL � COMÉRCIO
DE VINHOS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8316/990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504546457;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 25/000519.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção e designa-
ção de gerentes:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 1 050 000$ e corresponde
à soma de duas quotas de 525 000$, cada uma,  uma de cada um
dos sócios Pedro Miguel Meireles Rodrigues Calado e Manuel An-
tónio Meireles Rodrigues Calado.

Designados gerentes ambos os sócios e João Manuel Vinagre
Rodrigues Calado, casado, morador na Calçada do Tojal, 41, 3.º,
esquerdo, Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. A Ajudante, Maria Margarida Faria Mo-
reira da Silva. 13730436

CARMONA & FURTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5497/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503707279;
entrada: 1275/270599.

Certifico que foi depositado, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1998.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10085963
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CONSULTÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA � CLINILAB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 791/760130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500430853; entrada: 4948/260799.

Certifico que foi depositado, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1998.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12075850

MANUEL MAXIMIANO MARQUES HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 540/831017; identificação de pessoa colectiva
n.º 501466487; entrada: 1362/270599.

Certifico que foi depositado, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1998.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10084169

CASALTUR � SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA
DE CASAIS DA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2944/830217; identificação de pessoa colectiva n.º 501405631;
entrado: 3631/300699.

Certifico que foi depositado, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1998.

2 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12008095

MARIACASTANHA � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4195/950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503379891;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º. 1 e inscrição n.º 4; números e
data da apresentação: 19 e 20/000606.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º1 à inscrição n.º 1 � Ap. 19/000606 � Cessa-
ção de funções dos gerentes Maria Helena da Ascensão Ferreira
Vicente de Barros e Fernando António Pereira Ferreira, por terem
renunciado, em 11 de Março de 1999.

Inscrição n.º 4 � Ap. 20/000606 � Nomeação de gerente, por delibe-
ração de 11 de Março de 1999, de Rui Manuel Pereira Amaral Fialho.

4 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11497653

LOURES

GARCIA VASQUEZ, ENGENHARIA
E GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 650;
identificação de pessoa colectiva n.º 503036471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13873393

PORTALEGRE
ELVAS

SERVIELVAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1042/
990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504353543; inscri-
ção n.º 2; data da apresentação: 000817.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
12 500 euros pertencente à sócia Maria do Céu Freitas dos Santos
Carvão e outra de 12 500 euros pertencente ao sócio Joaquim Ma-
nuel Dores dos Santos.

Declarou ainda, sob sua responsabilidade que já se encontram
realizadas todas as entradas dos sócios, não sendo exigido pela lei,
pelo contrato ou pela deliberação a realização de outras entradas no
que respeita ao aumento aqui consignado.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Antó-
nia Almeida. 08900566

DEZANOVE � SOCIEDADE DE COMÉRCIO A RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 594/
900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502357290;
data: 000710.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foram depositados
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme.

17 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Antó-
nia Almeida. 08900582

PORTALEGRE

MEGOLAVOURA � TRANSPORTES
E ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 502425709; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894378

MANUEL MARQUEZ & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 992;
identificação de pessoa colectiva n.º 502798912; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1998.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894386

CUNHA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 504011790; data do depó-
sito: 20000630.
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Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos documen-
tos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894394

TRANSNIL � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 500514461; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894408

JOSÉ SOUSA & FILHOS, L.DA

(anteriormente JOSÉ SOUSA L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 367;
identificação de pessoa colectiva n.º 501935320; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894424

MM E MA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 504639897; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894432

NUNES & REMÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 266;
identificação de pessoa colectiva n.º 501272577; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894440

CEREALPOR � CEREAIS DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 859;
identificação de pessoa colectiva n.º 503869198; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894416

JOSÉ ALBERTO BRITO MILHINHOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 218;
identificação de pessoa colectiva n.º 500368830; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894149

SERRANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 281;
identificação de pessoa colectiva n.º 501399305; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894122

SERRANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 281;
identificação de pessoa colectiva n.º 501399305; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894130

LIMPALEGRE � SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 502862823; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894459

MAFRA & MAFRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 503403040; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894114

MAFRA & MAFRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 503403040; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894106
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MAFRA & MAFRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 503403040; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1997.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894092

PACHECO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 224;
identificação de pessoa colectiva n.º 500830720; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894084

ARMANDO BARRIGUINHA CURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 435;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185473; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894076

AMILCAR SERROTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 641;
identificação de pessoa colectiva n.º 502889748; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894068

C. SERRANO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 486;
identificação de pessoa colectiva n.º 502313978; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894050

C. SERRANO INDÚSTRIA E CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 486;
identificação de pessoa colectiva n.º 502313978; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894041

NUNES & REMÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 266;
identificação de pessoa colectiva n.º 501272577; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894033

ALFREDO PEREIRA CARVALHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 291;
identificação de pessoa colectiva n.º 501447865; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894025

ANTÓNIO SILVESTRE TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 502915404; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08120005

A. MARIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 110;
identificação de pessoa colectiva n.º 500003327; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1997.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894270

A. MARIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 110;
identificação de pessoa colectiva n.º 500003327; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894289

A. MARIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 110;
identificação de pessoa colectiva n.º 500003327; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894297
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FIRMINO & CIRIACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 602;
identificação de pessoa colectiva n.º 502746599; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894300

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO MÃO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 439;
identificação de pessoa colectiva n.º 502194286; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894319

EURO PORTALEGRE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976922; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894327

MENDES & MOURATO � CALÇADO PRÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 551;
identificação de pessoa colectiva n.º 502515112; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894335

INÁCIO & ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 856;
identificação de pessoa colectiva n.º 503869252; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894343

FRUTAS SEMEDO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 804;
identificação de pessoa colectiva n.º 503689262; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referente ao ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894351

ISLOTEL � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 391;
identificação de pessoa colectiva n.º 502014865; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894262

ISLOTEL � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 391;
identificação de pessoa colectiva n.º 502014865; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894254

A DIVINAL � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 392;
identificação de pessoa colectiva n.º 502028939; data do depó-
sito: 20000630

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894246

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO PARRANO & JUDITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 510;
identificação de pessoa colectiva n.º 502382651; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894238

ELECTRO ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 502889730; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894220

RIVERO ARMAZÉNS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 871;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931926 ; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894211
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VÍCTOR & XANGAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 865;
identificação de pessoa colectiva n.º 503893781; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894203

SERRA & SALPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 503668940; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894190

SERRA & SALPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 503668940; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894181

CAFÉ DO MERCADO NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633700; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894173

CAFÉ MERCADO NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633700; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894165

CAFÉ DO MERCADO NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633700; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1997.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894157

TAVARES, IRMÃO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 757;
identificação de pessoa colectiva n.º 503460087; data do depó-
sito: 20000630.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119996

PORTO
LOUSADA

TELES & BABO, L.DA

Sede: Casas Novas, Lousada (São Migue), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1177/
000619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000619.

Certifico que entre Emília de Jesus Couto Teles Ferreira Cardoso
Peixoto, casada com Avelino Pacheco Cardoso Peixoto em comu-
nhão de adquiridos, e Maria Adelaide de Babo Couto, viúva, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teles & Babo, L.da, com sede no Lu-
gar das Casas Novas, freguesia de São Miguel, concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente à sócia Emília de Jesus Couto Teles Ferreira
Cardoso Peixoto, e uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente
à sócia Maria Adelaide de Babo Couto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Emília de Je-
sus Couto Teles Ferreira Cardoso Peixoto, que desde já é nomeada
gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto social seja igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos de em-
presas.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017112

PAÇOS DE FERREIRA

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS
MÁRIO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 966/950406; identificação de pessoa colectiva n.º 503388580;
data: 000626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809515

FÁBRICA DE MÓVEIS PALHITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 585/890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502158395;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809698

ANTÓNIO LOUREIRO MENDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 376/850529; identificação de pessoa colectiva n.º 501516166;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809680

TRANSPORTES PILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 997/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503486000;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809671

NOGUEIRA DA COSTA & ARAÚJO � COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 846/930520; identificação de pessoa colectiva n.º 502986263;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809663

GLÓRIA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1339/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504374850;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809655

ISABEL & MARISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1031/960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503616320;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809647

FONSECA, MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 9/670627; identificação de pessoa colectiva n.º 500505608;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809639

CARPINTARIA MACHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 860/930708; identificação de pessoa colectiva n.º 503017531;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809620

ERNESTO DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 424/861030; identificação de pessoa colectiva n.º 501732667;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809612

JOSÉ TORRES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 534/880930; identificação de pessoa colectiva n.º 502046678;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

Agosto de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809990

MEIRELES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 515/880607; identificação de pessoa colectiva n.º 501991735;
data: 000627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809981

FERMATOS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1185/971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504019163;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809965

AUGUSTO MARTINS & PACHECO � INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1203/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504046721;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809973

ALUMÍNIOS FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 525/880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502012056;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809957

MARTINS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 121/750617; identificação de pessoa colectiva n.º 500383278;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809949

MÓVEIS A. J. A. � DE IRMÃOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 734/911206; identificação de pessoa colectiva n.º 502660791;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809930

FÁBRICA DE MÓVEIS SÃO DOMINGOS,
DE SANTOS, BASTOS & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 141/760407; identificação de pessoa colectiva n.º 500439915;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809914

LAVANDARIA CISNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 394/860107; identificação de pessoa colectiva n.º 501592768;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809906

MARCAMP �TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 495/880314; identificação de pessoa colectiva n.º 501948627;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809892

HERNÂNI & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 557/890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502109858;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809884

CLÍNICA DR.ª VERA CLÁUDIA NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1173/971114; identificação de pessoa colectiva n.º 503996580;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809876

MÓVEIS MORAIS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1412/991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504750429;
data: 000627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809868

A. S. R. � MOBILIÁRIO DE IRMÃOS RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 421/860929; identificação de pessoa colectiva n.º 501733507;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809850

SOFOLHAS � MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1041/960628; identificação de pessoa colectiva n.º 503666289;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809841

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE � AFONSO
MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 416/860910; identificação de pessoa colectiva n.º 501711104;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809833

RAMALVES � CADEIRAS E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1510/000626; identificação de pessoa colectiva n.º 503551244;
inscrição n.º 4; número e data de apresentação: 7/000626.

Certifico que, por escritura de 14 de Março de 2000, lavrada
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 62, do livro
150-E, foi aumentado o capital e alterado o pacto social da so-
ciedade em epígrafe tendo em consequência sido alterados os
n.º 1 do artigo 2.º, artigos 4.º e 5.º do contrato social que ficaram
com o seguinte teor:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
11 000 000$, dividido em 5 quotas iguais de 2 200 0000$, perten-
centes uma a cada um dos sócios Joaquim da Costa Alves, Rui
Manuel Barros da Costa Alves, Ângelo Paulo de Barros da Costa
Alves, Matilde de Barros da Costa Alves e Rita Daniela de Barros
da Costa Alves.

2.º

1 � a sua sede é na Rua Nova do Carral, n.º 127, freguesia de
Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de
50 000 000$.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809744

CONDIQUATRO � GABINETE ADMINISTRAÇÃO,
DESENHO E PROJECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 755/920312; identificação de pessoa colectiva n.º 502724447;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809736

ALUPAÇOS ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1350/990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504360450;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809728

SUPERMERCADOS COSTA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 806/930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502891980;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809701

AROSPORT � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 582/890512; identificação de pessoa colectiva n.º 502154969;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809507

ANÍBAL CARNEIRO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 214/781125; identificação de pessoa colectiva n.º 500812373;
data: 000626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809493

IRMÃOS ESPINHEIRAS � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1054/960829; identificação de pessoa colectiva n.º 503697532;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809485

ALVES & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 6/670331; identificação de pessoa colectiva n.º 500018456;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809477

FERNANDO CUNHA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 545/881222; identificação de pessoa colectiva n.º 502079690;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809248

SILVA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 252/800616; identificação de pessoa colectiva n.º 500996121;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809418

PRIVATUM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1204/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504046756;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809400

CARLOS DIAS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 496/880314; identificação de pessoa colectiva n.º 501948600;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809396

A. J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 223/790215; identificação de pessoa colectiva n.º 500839735;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809388

CAMPOS & MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 811/930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502898828;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809370

CITÂNIA �ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 323/821203 ; identificação de pessoa colectiva n.º 501349685;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809361

CARLOS MOREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 209/780914; identificação de pessoa colectiva n.º 500782059;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809345

RAKRILL VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1193/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504037420;
data: 000626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809337

FERREIRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 274/810414; identificação de pessoa colectiva n.º 501146768;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809329

BICO DE OBRA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1053/960819; identificação de pessoa colectiva
n.º 5036997460; data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809310

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA PACHECO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 862/930715; identificação de pessoa colectiva n.º 501896767;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � A Conservadora, Alexandre Leite Soares.
11809469

ESTOFOS APS DE ARMÉNIO PINTO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1179/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504015532;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809450

VILELA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 268/810217; identificação de pessoa colectiva n.º 501139753;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809442

LEITÃO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 621/900222; identificação de pessoa colectiva n.º 502305126;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809434

MANUEL ALMEIDA FERREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 379/850627; identificação de pessoa colectiva n.º 501532846;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809426

MÓVEIS JACINTO BESSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 801/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502883138;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809590

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ALBANO MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 518/880615; identificação de pessoa colectiva n.º 501993495;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809604

MENDES & MENDES � INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 918/940721; identificação de pessoa colectiva n.º 503234729;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809582

MANUEL MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 356/840515; identificação de pessoa colectiva n.º 501451730;
data: 000627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809817

MARTIMOR � ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 586/890517; identificação de pessoa colectiva n.º 502158700;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809809

VILA CARREIRAS � PENSOS CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1110/970324; identificação de pessoa colectiva n.º 503843709;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809795

TRANSPORTES BRANCO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1342/990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504406698;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809787

TRANSPORTES ALCINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 956/950208; identificação de pessoa colectiva n.º 503347094;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809779

OSCAR & PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 367/841217; identificação de pessoa colectiva n.º 501479163;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809760

J. SEABRA � IMOBILIÁRIA PACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 933/941025; identificação de pessoa colectiva n.º 503285366;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809752

A. S. M. � ESTÚDIOS DE FOTOGRAFIA
INDUSTRIAL E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 979/950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503432059;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809574

IRMÃOS TORRES � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 804/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502883170;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809558

OLGA, CELMA & LEONOR � SALAS DE ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1109/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503843628;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809566

FAMIP � FÁBRICA DE MÓVEIS IRMÃOS PINTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 818/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502913703;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809540

PEREIRA RIBEIRO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1320/981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504287273;
data: 000626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809531

JORGE & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1123/970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503868736;
data: 000626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11809523

DIVERPAÇOS � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 820/930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502922761;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11810009

FERFERSOA CASA DOS ARCOS � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1250/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504143573;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

Agosto de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11242019

ABÍLIO DE BESSA CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 437/861231; identificação de pessoa colectiva n.º 501759069;
data: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

3 de Agosto de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11242027

DIAS & JORGE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E MOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1512/000707; inscrição n.º 1; número e data de apresenta-
ção: 07/000707 

Certifico Álvaro Magalhães da Costa Dias, e esposa Laura Maria
Andrade Moreira Jorge, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Dias e Jorge � Comércio de Auto-
móveis e Motas, L.da.

2.º

1 � A sua sede é na Rua do Estádio, 74, freguesia de Frazão,
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis,
comércio por grosso e retalho de motociclos suas peças e acessórios.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 euros, ( correspondente a 1 002 410$) e está dividido em duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Álvaro Magalhães da Costa Dias e Laura Maria Andrade Mo-
reira Jorge.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não fica afecta a um ou mais gerentes a designar 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 assinatura de um gerente.
Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação

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 judi-

cial da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fa-

zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios serem
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
a algum dos sócios ou a terceiros.

7.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
11242094

PENAFIEL

IMOTERMAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 856/
930601; identificação de pessoa colectiva n.º 503003026.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13926446

MAGALHÃES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1344/
980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504100483.
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Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13927329

MANUEL FERREIRA DA CUNHA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 188/
770810; identificação de pessoa colectiva n.º 500651841.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 06959741

SOARES, MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1171/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503735981.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13927418

CONFECÇÕES DUDU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 660/
910131; identificação de pessoa colectiva n.º 502493461.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 06929877

JOSÉ VASCONCELOS & FILHOS � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1168/
961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503731684.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 06927807

CONFECÇÕES J. S. E., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 717/
911120; identificação de pessoa colectiva n.º 502653043.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe,
efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de exercício
de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934171

A. G. O. M. A. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1144/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503667080.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934104

A. G. O. M. A. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1144/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503667080.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1998, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934112

A. G. O. M. A. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1144/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503667080.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1997, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934090

A. G. O. M. A. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1144/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503667080.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1996, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934120

CLÍNICA DENTÁRIA � ANTONIETA CAIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1225/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503854069.
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Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe,
efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de exercício
de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934031

GASIDOURO � REPRESENTAÇÕES
DE GASES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 319/
830415; identificação de pessoa colectiva n.º 501384766.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934139

CENTROCOR � COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1346/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 502201657.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934147

PORTUS CONTA � FORMAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 886/
931126; identificação de pessoa colectiva n.º 503095648.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934155

ROCHA, ASCENSO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 88/
640402 identificação de pessoa colectiva n.º 500233586.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 13934163

PORTO � 1.A SECÇÃO

ESCOLA DE MERGULHO DO NORTE, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Figueiredo, 65, Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38; identificação de pessoa colectiva n.º 502703806; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 14/000524; pasta n.º 38.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efectuado
o seguinte registo: alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º, 5.º, cor-
po do 6.º e aditados os 8.º e 9.º, passando a ter nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 002 410$, divi-
dido nas quatro quotas seguintes: três quotas iguais, de 300 723$, uma
de cada um dos sócios Armando João Courteilles Teixeira da Rede,
Dora Vilhena Nunes da Costa Teixeira da Rede e Manuel António
Delgado Preto; e uma de 100 241$, da sócia Ana Isabel Moutinho
Gomes Leite.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre sócios; quando a favor de estranhos, carece do consentimento
da sociedade, que terá o direito de preferência na aquisição, em pri-
meiro lugar, e, em segundo, os sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º
(corpo)

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de penhora, arresto ou qualquer outra apreensão judi-

cial da quota;
c) No caso de o respectivo titular deixar de comparecer ou fazer-se

representar por mais de dois anos consecutivos nas assembleias gerais;
d) Por falecimento do respectivo titular;
e) No caso de partilha, se a quota não ficar a pertencer ao sócio

seu titular.
§ 1.º Sem prejuízo do disposto em disposições legais imperativas,

a contrapartida pela amortização será paga em 12 prestações, no
prazo de um ano após a sua fixação.

§ 2.º A sociedade poderá optar, em vez da amortização, por ad-
quirir a quota ou fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro.

§ 3.º A deliberação da amortização deverá ser tomada no prazo
de três meses a contar do conhecimento do facto que lhe dá causa.

ARTIGO 9.º

É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade em
fianças, subfianças, letras de favor ou quaisquer actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836709

BRASEIRO DOS 4 CAMINHOS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Tenente Valadim, 858, Canidelo,
Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 392; identificação de pessoa colectiva n.º 502788623; número
e data da apresentação: 833/000531; pasta n.º 392.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante, A. J. P. Correia Frias.
11836873

CENTRO PSIVALOR � CONSULTA PSICOLÓGICA
E APOIO PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Sede: Rua Gonçalves de Castro, 203, Pedroso,
Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5806; identificação de pessoa colectiva n.º 503981494; número
e data da apresentação: 854/000531; pasta n.º 5806.
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Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante, A. J. P. Correia Frias.
11836920

COSTA & ANDRADE, L.DA

Sede: Rua de Trás, 18, rés-do-chão, direito, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4826; identificação de pessoa colectiva n.º 503767000; número
e data da apresentação: 859/000602; pasta n.º 4826.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante, A. J. P. Correia Frias.
11836911

SALGUEIRINHOS, BASTOS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua dos Canaviais, Outeiro, Grijó,
Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 200; identificação de pessoa colectiva n.º 502398272; nú-
mero e data da apresentação: 857/000531; pasta n.º 5535.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante, A. J. P. Correia Frias.
11836890

CONFORNOR � ARTIGOS PARA O LAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 619; identificação de pessoa colectiva n.º 502838477; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 16/000712; pasta
n.º 619.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 1999-2001.
Administração. Designados: presidente � Joaquim Dias Carnei-

ro, residente na Casa do Carvalho, Paços de Ferreira; vogais efecti-
vos � Albino Medeiros dos Santos, residente na Praça de José
Régio, 371, 4.º, direito, Porto; Celso António de Sousa Dias Car-
neiro, residente na Avenida Sílvia Cardoso, Paços de Ferreira; Ma-
nuel Guedes da Silva, residente na Rua das Escolas, 132, 5.º, Porto
e Paula Cristina de Sousa Dias Carneiro, residente na Avenida de
Sílvia Cardoso, Paços de Ferreira.

Conselho fiscal. Designados: presidente � António Paulo de
Carvalho Silva, residente na Rua do 1.º de Janeiro, 314, 2.º, J, ha-
bitação 205, Porto: 1.º vogal efectivo � Manuel Luís Ferreira Bes-
sa, residente no Lugar de Moinhos, Lordelo, Paredes; 2.º vogal efec-
tivo � Carlos Aires, Ribas Pacheco & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Aires, Ribas
Pacheco & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Carlos Hernâni Dias Aires, Revisor Oficial de
Contas, residente na Rua de Pedro Hispano, 930, 4.º, Porto; vogal
suplente � Cândido Avelino Ribas Pacheco, Revisor Oficial de
Contas, residente na Avenida da Boavista, 1588, 2.º, sala 295, Porto.

Data da deliberação: 2 de Janeiro de 1999.

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, A. J. Pinto Correia Frias.
11836202

SATEGAIA � SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE COMERCIALIZAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4246; identificação de pessoa colectiva n.º 503654698; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/000710; pasta
n.º 4246.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: averbamento de deslocação da sede social
para a Rua de Luz Soreano, 62, Porto.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471995

EXM � CONSULTORES EM SOFTWARE DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6382; identificação de pessoa colectiva n.º 504116444; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 9 e 11/000711; pasta
n.º 6382.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: alteração do contrato quanto aos artigos 1.º,
n.º 1 e 5.º que passam a ter nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma EXM � Consulto-
res em Software de Gestão, L.da, e tem a sua sede na Praça do Dr.
Teotónio Pereira, 123, rés-do-chão, da freguesia de Bonfim, do con-
celho do Porto.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, será remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, fica afecta ao sócio Vitorino Eduardo Magalhães de Sousa,
que desde já é nomeado gerente, sendo necessária a intervenção do
gerente designado para vincular a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836164

BIG BEN � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6150; identificação de pessoa colectiva n.º 504171097; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000711; pasta n.º 6150.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: averbamento de deslocação de sede para a
Rua de Delfim de Lima, 176, 1.º, Canelas, Vila Nova de Gaia.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836156

CIBEROIKOS � ESPAÇOS E EDIFÍCIOS INTELIGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7371; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/
000707; pasta n.º 7371.
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Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foram
nomeados como gerentes: Franklim Morais Pereira e Eduardo Ale-
xandre Pereira da Silva, com data de 30 de Julho de 2000.

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471979

QUELSIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5288; identificação de pessoa colectiva n.º 503871109; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/000707; pasta n.º 5288.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foram
nomeados como gerentes: Joaquim Ferreira da Silva e Justino da
Silva Marques Ribeiro, com data de 26 de Junho de 2000.

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471987

AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9953; identificação de pessoa colectiva n.º 501110003; inscri-
ção n.º 1, inscrição n.º 4, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; núme-
ros e data das apresentações: 20 e 23/000704; pasta n.º 1365.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foram
designados gerentes: Manuel Azevedo da Cruz Lima, José Ribeiro
Alves, Cândido Jorge Vieira Moutinho e Conceição Pereira Mouti-
nho, com data de 20 de Março de 2000 e, na mesma data, renuncia-
ram à gerência: Fernanda Angélica Soares Alão. Manuel de Oliveira
Moura e José Pais da Silva.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471936

TALHO HORIZONTE COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2170; identificação de pessoa colectiva n.º 503198431; inscri-
ção n.º 1 e 4; número e data da apresentação: 10/000706; pasta
n.º 2170.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, António José
Sales Moimenta de Carvalho e Adriano Alberto Vieira Borges cessaram
funções do cargo de gerentes em 29 de Novembro de 1996, por renúncia,
tendo sido nomeados para o mesmo cargo e na mesma data Pedro dos
Santos Rodrigues e Maria do Carmo de Almeida Bernardo Rodrigues.

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471960

MEDIPRATA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8790; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000706; pasta n.º 8790.

Certifico que, foi constituída uma sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDIPRATA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem sede na Rua de Delfim de Lima,
3033, freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da Sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e está dividido em duas quo-
tas iguais no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma delas
a cada um dos sócios, Maria Irene Vieira Almeida e Augusto Prata
de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da Sociedade é exercida por
um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral, remunerados ou
não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os dois sócios, Maria
Irene Vieira Almeida e Augusto Prata de Almeida.

3 � Para obrigar válidamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contrato, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, porém, no caso de ces-
são a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, têm o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo ela arrolada, arrestada, penhorada ou, por qualquer ou-

tra forma, retirada da livre disponibilidade do titular; e
c) Por falência do titular.

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471952

CIMENTOS ESTRADA PEDRA, S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3619-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503333131; ins-
crição n.º 2 e 10; número e data da apresentação: 32 e 33/000704;
pasta n.º 3619-A.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, Cláudia
Isabel de Andrade Pinto Costa cessou funções como membro do
conselho fiscal, por destituição em 31 de Março de 2000, tendo sido
designada Emília Paula da Rocha Sousa, como vogal efectiva, do
conselho fiscal, com data de 31 de Março de 2000.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471928

CABELTE � CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500049572; ins-
crição n.º 28; número e data da apresentação: 51/000703; pasta
n.º 3 815.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração. Designados: presidente � Adalberto

Manuel da Fonseca Neiva de Oliveira, residente no Largo de 5 de
Outubro, 58, 6.º, Póvoa de Varzim; vogais � José António da Silva
Pais, residente na Rua das Andresas, 309, 2.º, direito, Porto e José
Lourenço da Silva Castro, residente na Rua do Crasto, 30, Mada-
lena, Vila Nova de Gaia.

Conselho fiscal. Designados: presidente � João Amândio Teixeira
Goulart de Bettencourt, residente na Rua Vale de Santa Rita, 47, 2.º,
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direito, Estoril; vogal � Francisco Arrobas da Silva, residente na Rua
das Orquídeas, 66, Cascais e Santos Carvalho, Silva Costa &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por António Augusto dos Santos Carvalho, Revisor Oficial de
Contas, residente no Campo de 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto; vo-
gal suplente � António Monteiro de Magalhães, residente na Rua
do Campo Alegre, 606, 2.º, Porto.

Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471901

BCP LEASING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1207; identificação de pessoa colectiva n.º 502147652; inscri-
ção n.º 35; número e data da apresentação: 1/000703; pasta
n.º 1246.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Designação para alargamento do número de membros do conselho
de administração. Administradores nomeados: Virgílio Luís de Sousa
Repolho, residente na Rua de Damião de Góis, 43, 4.º, direito, Algés;
António Manuel Malheiro Barbosa Cabral, residente na Rua de Gama
Barros, 23, Porto e Hélio Teixeira Duarte, residente na Avenida do
Infante D. Henrique, 358, 3.º, esquerdo, frente, Vila Nova de Gaia.

Data da deliberação: 9 de Junho de 2000.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471898

GUIMALEVA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua Particular de Santo António, sem número
de polícia, Coimbrões, Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8120; número e data da apresentação: 866/000531; pasta n.º 8120.

Certifico que, ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante, A. J. P. Correia Frias.
11836903

CONSTRUÇÕES FEITEIRAS & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 410; identificação de pessoa colectiva n.º 502791039; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/000605; pasta n.º 410.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: alteração do contrato, em que o capital foi
elevado a 10 000 000$, mediante o reforço de 9 000 000$, em di-
nheiro, subscrito em partes iguais pelos sócios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$ e está dividido em quatro quotas de 2 500 000$, cada,
que pertencem uma a cada um dos sócios António Mendonça Lino,
Silvana Venezuela Esmeralda Feiteira Neves, Ciriaco Joaquim Ne-
ves Feiteira e Daniel Augusto Neves Feiteira.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Correia
Frias. 11836989

CD VINTNERS, SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 328; identificação de pessoa colectiva n.º 500080623; ins-
crição n.º 26 e inscrição n.º 32; números e data das apresen-
tações: 32 e 33/000605; pasta n.º 4643.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, Maurízio
Ragazzoni Di Sant�Odorico, renunciou ao cargo de presidente do
conselho de administração, em 3 de Abril de 2000, tendo sido de-
signado João Filipe Watson Cálem Hoeltzer para o cargo de vogal,
por o vogal Jonh Kenneth Burnett haver sido nomeado para o car-
go de presidente do conselho de administração. Data da delibe-
ração: 3 de Abril de 2000.

Está conforme.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Correia
Frias. 11836962

ANAPOR � ESTUDOS E PROJECTOS, S. A.

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, Sala G, Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 090; identificação de pessoa colectiva n.º 501734333; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 14/000419; pasta
n.º 2246.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Facto: designação dos órgãos sociais.
Administrador único: António Adélio Magalhães Pinto, casado,

residente na Praça dos Pescadores, 63, 5.º esquerdo, Matosinhos.
Fiscal único: A. Gandra J. Monteiro, O. Figueiredo e Associados,

representada por Óscar Manuel Machado de Figueiredo, casado,
residente na Avenida da República, 90, 7.º D, Lisboa.

Data: 31 de Março de 1999.
Mandato: Quadriénio de 1999/2002.
Fiscal suplente: A. Santos J. Alves & Associados, representada por

António Francisco Barbosa dos Santos, designado em 15 de Maio
de 2000.

É o que cumpre certificar.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 11836954

QUITECA � COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 021; identificação de pessoa colectiva n.º 501298479; nú-
mero e data da apresentação: 953/000605; pasta n.º 2133.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Correia
Frias. 11836970

SPENSA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5899; identificação de pessoa colectiva n.º 503996211; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/000710; pasta
n.º 5899.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, em que o capital foi reforçado com
1 203 856$, em dinheiro, subscrito proporcionalmente às quotas dos
sócios, passando os artigos 1.º e 3.º, a ter nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SPENSA � Empreendimentos
Imobiliários, L.da, com sede na Rua António Aroso, 451, da freguesia
de Aldoar, do concelho do Porto.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 8000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 4000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836199

ANTÓNIO MACHADO & PEDRO MACHADO, ARQUITECTOS, L.DA

(anteriormente ANTÓNIO MACHADO & PEDRO MACHADO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 607; identificação de pessoa colectiva n.º 501279105; ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 43/
000725; pasta n.º 19 483.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, em que o capital foi reforçado com
752 892$, em dinheiro, tendo sido redenominado, passando a ter a
nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Machado & Pedro
Machado, Arquitectos L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Gonçalo Cristóvão, 309, 5.º, fregue-
sia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

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.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que Gustavo Paulo Bastos Machado, cessou fun-
ções do cargo de gerente por renúncia, de 18 de Julho de 2000.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836318

TEARES DA MODA, PRODUÇÃO
E REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3543; identificação de pessoa colectiva n.º 503500410; inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 5; números e datas das apresentações: 26/
000711 e 20/000720 (omitida); pasta n.º 3543.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, em que o capital foi elevado a 30 000 000$,
mediante o reforço de 28 500 000$, sendo 23 500 000$, em dinheiro e
5 000 000$, por incorporação de prestações suplementares, sendo adi-
tado o n.º 2 do artigo 3.º, e alterado o n.º 1 do mesmo artigo, que passa
a ter a nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
15 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 30 000 000$.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836180

CRUBAR � COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua Cunha, 118, Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 208; identificação de pessoa colectiva n.º 502400269; nú-
mero e data da apresentação: 840/000531; pasta n.º 5543.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Correia
Frias. 11836946

FECOPE � SOCIEDADE DE FERRAMENTAS
DE CORTE E PRECISÃO, L.DA

Sede: Rua de Santos Pousada, 558, 1.º, Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 462; identificação de pessoa colectiva n.º 500110344; nú-
mero e data da apresentação: 847/000602; pasta n.º 9977.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, relativos ao ano de exercício de
1999, da sociedade acima referida.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Correia
Frias. 11836938

FERNANDO RODRIGUES & AZEVEDO � REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2557; identificação de pessoa colectiva n.º 503292710; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/000726; pasta
n.º 2557.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi no-
meado como gerente Manuel Pedro Pinto Fernando, com data de
1 de Junho de 2000.

Está conforme.

10 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836300

AUTO REPARADORA DE RAMALDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 178; identificação de pessoa colectiva n.º 502198605; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 12/000725; pasta
n.º 10 200.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e § 2.º do 5.º, pas-
sando a ter nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em duas quotas iguais de 600 000$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, José Fernando Marques Monteiro e
José da Silva Macedo de Oliveira.

5.º

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Correia
Frias. 11836270
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SEAGRAM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1688; identificação de pessoa colectiva n.º 503110787; inscri-
ção n.º 30; números e data das apresentações: 25 e 26/000726;
pasta n.º 1688.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, César
Gonçalves, João Rodrigues & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, renunciou ao cargo de fiscal suplente, em 30 de
Setembro de 1999, tendo sido designado António da Trindade Nu-
nes para preenchimento da vaga, em igual data.

Está conforme.

10 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836326

ABEL AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1135; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of./
000728; pasta n.º 1135.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, Abel dos
Santos Azevedo, renunciou ao cargo de gerente, em 8 de Junho de 2000.

Está conforme.

11 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836369

BA � ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5733; identificação de pessoa colectiva n.º 503974943; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/000731; pasta
n.º 5733.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: 

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2000/2002.
Conselho de administração: Presidente: António Moreira Taveira de

Vasconcelos, residente na Rua de São Brás, 460, 2.º, Porto; Vogais: Jaime
Correia da Silva Cecílio, residente na Rua Francisco Pereira da Silva, 22,
1.º F, Leiria e Jorge Alexandre Tavares Ferreira, residente na Alameda
Jardins da Arrábida, 998, 3.º-C, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único efectivo: A. Santos, J. Alves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Francisco Barbosa dos Santos, residente na Rua Calouste Gulben-
kian, 131, 3.º, Hab. 4, Porto. Suplente: Pedro Travassos e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Manuel Dantas Amorim, residente na Rua dos Castanheiros,
166, Baguim do Monte.

Data da deliberação: 13 de Março de 2000.

Está conforme.

17 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836377

F. J. B. � CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9240; identificação de pessoa colectiva n.º 503350796; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/000728; pasta n.º 9240.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º que passa a ter nova
redacção:

ARTIGO 3.º

A sede situa-se na Rua da Barroca, 100, freguesia de Vila Nova
de Gaia (Santa Marinha), concelho de Vila Nova de Gaia.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836350

C. J. D. � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4729; identificação de pessoa colectiva n.º 503741035; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 33/000727; pasta
n.º 4729.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, em que o capital foi reforçado com
25 072 300$, em suprimentos, proporcionalmente às quotas dos só-
cios, havendo redenominação, passando o artigo 3.º, a ter nova re-
dacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
150 000 euros e encontra-se distribuído da seguinte forma: uma quota
do valor nominal de 75 000 euros, pertencente à sócia Maria da
Conceição Marques de Almeida Pires Ferreira, uma quota do valor
nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio José Manuel Pires
Ferreira e outra quota do valor nominal de 37 500 euros, pertencente
ao sócio Duarte Pedro Pires Ferreira.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836342

CLARISSE RUA & ARMINDO SOUSA � MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1430; identificação de pessoa colectiva n.º 503048615; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/000724; pasta
n.º 1430.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Está conforme.

8 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836261

AGIMNOR � AGÊNCIA IMOBILIÁRIA DO NORTE,
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 218; identificação de pessoa colectiva n.º 502742941; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 37/000727; pasta n.º 218.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efectuado
o seguinte registo: alteração do contrato, em que o capital foi reforçado
com 402 410$, em dinheiro e redenominado, passando o artigo 3.º a ter
nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas, uma de 2500 euros, pertencente
ao sócio Manuel da Silva e outra de 2500 euros, pertencente ao sócio
Jorge Manuel dos Santos Silva.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836334

MANUS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 79; identificação de pessoa colectiva n.º 502261480; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 5/000721; pasta n.º 4209.
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Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: 

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2000 a 2003.
Conselho de administração: Presidente: Mário da Silva Martins

Mano, residente na Alameda Eça de Queirós, 303, 8.º direito, Porto;
Vogais: Jorge Henrique Pessoa Martins Mano, residente na Rua
Professor Bento de Jesus Caraça, 11, 2.º centro, Porto e Jorge Ma-
nuel de Araújo Tenreiro Ferreira da Silva, residente na Rua de
Cervantes, 579, 1-2, Porto. Fiscal único: Borda Rodrigues e Antó-
nio Cambão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por José Manuel Borda Rodrigues, Revisor Oficial de Contas,
residente na Rua de Oliveira Monteiro, 862, 1.º, Porto. Su-
plente: António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por António Monteiro Maga-
lhães, Revisor Oficial de Contas, residente na Rua de Costa Cabral,
2242, hab. 43, Porto.

Data da deliberação: 30 de Junho de 2000.

Está conforme.

7 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836245

EUROINERTES � COMÉRCIO DE BRITAS,
INERTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7171; identificação de pessoa colectiva n.º 504299530; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/000724; pasta
n.º 7171.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do artigo 4.º, em que o capital foi reforçado com
24 100$ em dinheiro e redenominado, passando o mesmo artigo a
ter nova redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e divide-se em 10 000 acções, com o valor nominal de
5 euros, cada uma.

Adverti o outorgante de que o registo deste acto deve ser requerido
no prazo legal.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836253

FÁBRICA DE MALHAS SÀCOLE, S. A.
(anteriormente FÁBRICA DE MALHAS SÀCOLE, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 864; identificação de pessoa colectiva n.º 500106738; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 4/000721; pasta n.º 3926.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo de transformação em sociedade anónima,
tendo o capital sido reforçado com a quantia de 37 189 200$, sendo
37 083 271$, por incorporação de reservas livres e 105 929$, em
dinheiro e redenominado para 600 000 euros, passado o seu pacto
social a ter a seguinte redacção:

Fábrica de Malhas Sàcole, S. A.

Contrato social

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Fábrica de Malhas
Sàcole, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas sociais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Junqueira de Cima, 71,
freguesia de Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia.

2 � O órgão de administração pode deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social é a exploração da indústria de malhas e explo-
ração agrícola e agropecuária.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações
ARTIGO 4.º

Capital social e acções

1 � O capital social é de 600 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado e dividido em 120 000 acções, com o valor
nominal de 5 euros, cada uma.

2 � As acções são nominativas.
3 � Pode haver títulos representativos de uma, 10, 100, 1000 e

10 000 acções.

ARTIGO 5.º

Aumentos de capital

1 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos
de capital, os accionistas têm direito de preferência, na proporção
do número de acções que, então, possuírem, salvo se tal direito for
afastado por deliberação da assembleia geral.

2 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhes caberiam serão rateadas
entre os accionistas subscritores no aumento que declararem
pretendê-las, dentro dos oito dias posteriores à comunicação feita
pela sociedade, através de cartas registadas, com aviso de recepção,
do número de acções não subscritas, rateio esse a proceder entre os
ditos accionistas na proporção do número de acções que possuírem.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos das normas le-
gais aplicáveis e nas condições fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � É livremente permitida a transmissão entre vivos de acções,
por título oneroso ou por título gratuito, entre os accionistas, bem
como entre estes e os descendentes dos accionistas fundadores.

2 � É também livremente permitida a transmissão de acções por
sucessão legitimária.

3 � Fora dos casos previstos nos dois números anteriores, a trans-
missão de acções por título oneroso ou por título gratuito, entre vi-
vos ou por morte, depende do consentimento da sociedade.

4 � Este consentimento deverá ser solicitado pelo accionista
transmitente ou, no caso de transmissão por morte, pelo cabe-
ça-de-casal da herança do accionista falecido, podendo sê-lo também
pelo interessado na transmissão, mediante carta registada, com aviso
de recepção, dirigida ao órgão de administração, indicando o número
de acções a alienar, a identificação do comprador e as condições da
operação.

5 � No prazo de 20 dias a contar da recepção da carta indicada
no número anterior, o órgão de administração, também por carta
registada, com aviso de recepção, comunicará ao accionista ou ao
cabeça-de-casal da herança do accionista falecido ou, ainda, ao in-
teressado na transmissão a decisão de prestar ou negar o consenti-
mento.

6 � No caso de a transmissão das acções não ser consentida, os
accionistas têm o direito de preferência na compra das mesmas ac-
ções.

7 � Para o efeito da possibilidade de exercício do direito de pre-
ferência estabelecido no n.º 6, o órgão de administração, dentro do
prazo de cinco dias a contar da emissão da carta indicada no
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n.º 5 negando o consentimento em causa, dirigirá aos accionistas cartas
registadas com aviso de recepção, indicando o número de acções a
alienar, a identificação do comprador e as condições da operação,
bem como indagando-se os mesmos accionistas pretendem ou não
adquirir as acções.

8 � Os accionistas interessados na aquisição comunicarão esta
sua pretensão ao órgão de administração, pela mesma forma e den-
tro do prazo de 20 dias a contar da recepção da referida carta.

9 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão divi-
didas entre os mesmos na proporção do número de acções que, en-
tão, possuírem.

10 � O preço e as condições por que as acções serão adquiridas
pelos accionistas são absolutamente iguais ao preço e às condições
da operação de venda proposta.

11 � Ao direito de preferência na compra de acções estabelecido
no n.º 6 deste artigo, é expressamente atribuída eficácia real, nos ter-
mos e para os efeitos do disposto no artigo 421.º, do Código Civil.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � É admitida a amortização de acções pela sociedade:
a) Por acordo com o titular das acções;
b) Se o accionista for declarado falido ou insolvente;
c) Se uma sociedade accionista for dissolvida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas, ou, por qualquer

forma, sujeitas a arrematação judicial;
e) Se um accionista violar qualquer disposição do contrato social;
f) Se um accionista utilizar para fins estranhos à sociedade e com

prejuízo desta ou de algum accionista as informações que houver
obtido através do direito de informação que lhe assiste; e

g) Nos demais casos previstos na lei.
2 � O exercício do direito de amortização de acções pela socie-

dade é da competência da assembleia geral.
3 � A deliberação sobre o exercício do direito de amortização

deve ser tomada por maioria dos votos emitidos, não cabendo, po-
rém, direito de voto, às acções objecto de decisão.

4 � A assembleia geral deverá exercer aquele direito no prazo de
90 dias, contados do conhecimento pelo órgão de administração de
qualquer dos eventos referidos nas alíneas do n.º 1 deste artigo.

5 � A amortização considera-se efectuada mediante a comunica-
ção da deliberação respectiva ao accionista ou ao terceiro por ela
afectado.

6 � Salvo caso de acordo das partes em contrário, o valor da
amortização de acções é calculado nos termos das regras estabele-
cidas no n.º 2, do artigo 105.º, do Código das Sociedades Comer-
ciais.

7 � O valor fixado para a amortização de acções será pago pela
sociedade em três prestações iguais, vencendo-se a primeira 30 dias
após a efectuação da amortização e as segunda e terceira, respecti-
vamente, seis meses e um ano depois do vencimento daquela.

8 � Ocorrendo a situação prevista na alínea f), do n.º 1, desta
cláusula, o órgão de administração advertirá o accionista ou accio-
nistas que utilizem o direito de informação com abuso de que in-
tentará amortizar as acções.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais
ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, administrador único ou
o conselho de administração e o fiscal único ou o conselho fiscal:

A) Assembleia geral:

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral tem a competência que lhe é atribuída por
lei e por estes estatutos e é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, até 10 dias antes da data designada para a reu-
nião, tiverem averbado em seu nome no livro de registo da socie-
dade ou depositadas numa instituição de crédito, pelo menos, 100 ac-
ções.

2 � Para o efeito do disposto no número anterior, as acções de-
vem manter-se registadas em nome do accionista ou depositadas, pelo
menos, até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

4 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número,
fazendo-se, então, representar por um só dos agrupados, o que, por
meio de carta, deverá ser comunicado ao presidente da mesa da as-
sembleia geral.

5 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por
ascendente ou descendente, por outro accionista, pelo administrador
único ou por um membro do conselho de administração da socie-
dade, as pessoas colectivas far-se-ão representar por quem, para o
efeito, designarem.

6 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
dirigidos ao presidente da mesa.

7 � O administrador único ou os membros do conselho de ad-
ministração e o fiscal único ou os membros do conselho fiscal po-
derão participar nas reuniões da assembleia geral, não tendo direito
a voto aqueles que não forem accionistas.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral, é composta por um presidente e por
um secretário, eleitos por um período de quatro anos e reelegíveis
uma ou mais vezes, podendo qualquer deles ser ou não accionista.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente, em primeira convocação, quando es-
tiverem presentes ou representados accionistas titulares de mais de
50% do capital social.

2 � No caso de a assembleia geral, regularmente convocada, não
poder funcionar por insuficiente representação do capital social e de,
na respectiva convocatória, não ter sido, desde logo, fixada uma
segunda data para a mesma, será convocada uma nova reunião, a
qual poderá funcionar e deliberar validamente seja qual for o nú-
mero de accionistas presentes ou representados.

3 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo quando disposição legal ou contratual
exigir maioria qualificada.

ARTIGO 13.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Sempre que o administrador único ou o conselho de adminis-

tração ou o fiscal único ou o conselho fiscal julgarem conveniente
ou quando for requerida por accionistas que representem, pelo me-
nos, o mínimo de capital social imposto para esse efeito.

2 � Na sua reunião anual, a assembleia deliberará sobre o rela-
tório de gestão e as contas do exercício e a proposta de aplicação
dos resultados, procederá à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade e elegerá, quando for caso disso, os mem-
bros da sua mesa e dos restantes órgãos sociais:

B) Administrador único ou conselho de administração:

ARTIGO 14.º

Administrador único ou conselho de administração

1 � A gestão das actividades da sociedade é exercida por um
administrador único ou por um conselho de administração compos-
to por três ou cinco membros, conforme for deliberado pela assem-
bleia geral, sendo um presidente e os restantes vogais.

2 � O administrador único ou os membros do conselho de ad-
ministração são eleitos por um período de quatro anos, pela assem-
bleia geral e reelegíveis uma ou mais vezes.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designa o respectivo presidente.

ARTIGO 15.º

Competência do órgão de administração

1 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete, nomeadamente, e sem prejuízo das funções que por lei lhe
são genericamente atribuídas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções integrados no âmbito do objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, confessa e transigir em processos judiciais;
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c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens móveis (incluindo
veículos automóveis), sempre que o entenda conveniente para a so-
ciedade;

d) Contrair empréstimos e outras espécies de financiamento e rea-
lizar quaisquer operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos;

f) Delegar poderes nos seus membros, nos termos previstos no
número seguinte;

g) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder di-
rectivo e disciplinar; e

h) Aperfeiçoar a organização e os métodos de trabalho da socie-
dade e elaborar os regulamentos.

2 � O conselho poderá, por simples carta, encarregar especial-
mente um ou mais dos seus membros de se ocuparem de certas
matérias de administração ou da condução de determinadas activi-
dades da sociedade.

3 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento,
incluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 16.º

Responsabilização da sociedade

1 � No caso da existência de administrador único, a sociedade
fica obrigada:

a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da sociedade

ou pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou procuradores
da sociedade, agindo os mesmos dentro dos limites das respectivas
procurações.

2 � No caso da existência de conselho de administração, a so-
ciedade fica obrigada:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de
administração;

b) Pelas assinaturas conjuntas de um membro do conselho de
administração e de um mandatário ou procurador da sociedade agin-
do este dentro dos limites da respectiva procuração;

c) Pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou procurado-
res da sociedade, agindo estes dentro dos limites das respectivas
procurações;

d) Pela assinatura simples de um administrador no qual o conse-
lho de administração, tenha delegado poderes bastantes, nos termos
do n.º 2, do artigo 16.º

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer um dos administradores ou de um mandatário ou procura-
dor da sociedade com poderes bastantes para o acto.

ARTIGO 17.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo
reunir, pelo menos, uma vez em cada semestre.

2 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presi-
dente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos mem-
bros presentes ou representados.

5 � Em caso de empate nas votações, o presidente tem voto de
qualidade.

C) Fiscal único ou conselho fiscal:

ARTIGO 18.º

Fiscal único ou conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade é exercida, nos termos da lei, por
um fiscal único ou conselho fiscal, composto por três membros sendo
um presidente e os restantes vogais.

2 � O fiscal único ou conselho fiscal são eleitos por um período de
quatro anos pela assembleia geral e reelegíveis uma ou mais vezes.

3 � Haverá nos termos legais, um fiscal suplente, que deverá ser
Revisor Oficial de Contas, aplicando-se à sua eleição o disposto no n.º 1.

D) Disposições comuns:

ARTIGO 19.º

Duração das funções e vagas

1 � Os membros dos órgãos sociais permanecem no exercício das
suas funções até à eleição de quem os substitua.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais são preen-
chidas pela assembleia geral no prazo máximo de 120 dias a contar
da data em que aquelas se verificarem.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 20.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador único
ou os membros do conselho de administração e o fiscal único são
remunerados ou não, conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício

No decurso do exercício, poderão ser feitos aos accionistas adian-
tamentos sobre lucros, nos estritos termos da lei.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais
ARTIGO 22.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-
centagem exigida por lei;

b) Cobertura de prejuízos transitados;
c) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do in-

teresse da sociedade;
d) Distribuição pelos accionistas, a título de dividendos.
2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,

em matéria de distribuição dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

ARTIGO 24.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia
a qualquer outro.

ARTIGO 25.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos, termos e condições
previstos na lei.

2 � A liquidação realizar-se-á extrajudicialmente, sendo liquida-
tários o administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração em exercício e competindo àqueles as atribuições e os
poderes consignados nas normas legais aplicáveis.

Mais se certifico que foram designados os seguintes órgãos sociais
para o quadriénio de 2000/2003:

Conselho de administração: Presidente: André Manuel de Sá e
Rocha Pinho; Administradores; Ana Gabriela Healy Pereira da Costa
Pinto da Silva e Nuno Miguel Marinho de Almeida Pereira Gomes;
Fiscal único: Maria Margarida de Freitas de Moura Machado Ban-
deira; Suplente: Mário Branco Trindade.

Data da deliberação: 13 de Julho de 2000.

Está conforme.

7 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836237

AGRUPAMENTO DE INDUSTRIAIS DE PANIFICAÇÃO
DE VILA NOVA DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 129; identificação de pessoa colectiva n.º 500011974; ins-
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crição n.º 87; número e data da apresentação: 32/000427; pasta
n.º 9314.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: 

Nomeação dos órgãos sociais para o biénio de 2000/2001:
Conselho de gerência: designados: Presidente: António de Sousa

Pina, residente na Rua José Monteiro Castro Portugal, sem número,
Valadares; Vice-presidente: Francisco Abreu, residente na Rua Fer-
não Pó, 20, Vila Nova de Gaia: Secretário: António Augusto Gue-
des Barbosa, residente na Rua Central de Olival, 2317, Vila Nova
de Gaia; Secretária: Joaquina do Rosário da Silva Azevedo, residente
na Rua Fernão Pó, 20, Vila Nova de Gaia.

Conselho fiscal. Designados: Presidente: Manuel António Gregó-
rio, Revisor Oficial de Contas, residente na Rua Ferreira Castro, 98,
Vila Nova de Gaia; Vogais: José Fernando Mendes Correia, residente
na Rua Senhor de Matosinhos, 122, Coimbrões, Vila Nova de Gaia,
e António Rodrigues da Costa, residente na Rua Raimundo de Car-
valho, 521, Vila Nova de Gaia. Suplente: João Domingos Costa,
Revisor Oficial de Contas.

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836210

CHANGE PARTNERS, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9079; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
000616; pasta n.º 9079.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo; e
ainda designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2000/2003.

Relação integral dos estatutos da sociedade comercial anónima
Change Partners, Investimentos e Consultoria, S. A., elaborada nos
termos do artigo 64.º, do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Firma, objecto, sede e duração
ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é Change Partners � Investimentos e
Consultoria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é o seguinte: prestação de serviços
de consultoria nas áreas económica, financeira, de marketing e de
gestão; gestão da carteira de participações sociais de que a sociedade
for titular; investimentos na área imobiliária, nomeadamente aquisi-
ção, para si ou para revenda, alienação, arrendamento e locação de
imóveis; gestão de bens imobiliários próprios ou de terceiros; pro-
moção e exploração de actividades turísticas e culturais; prestação
de serviços conexos com as demais actividades sociais.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto idêntico ou
diferente do seu, sujeitas ou não a leis especiais.

3 � A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas,
nomeadamente para formar novas sociedades, agrupamentos comple-
mentares de empresas, agrupamentos europeus de interesse econó-
mico, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 3.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida da Boavista, 1281, 3.º,
freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

2 � Sem necessitar do consentimento de qualquer outro órgão
social para esse efeito, o conselho de administração pode:

a) Transferir a sede social para qualquer outra parte do território
nacional, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

b) Estabelecer, manter e encerrar filiais, sucursais, agências, de-
legações, dependências, escritórios ou quaisquer outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações
ARTIGO 5.º

1 � O capital da sociedade é de 50 000 euros, encontrando-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital da sociedade está dividido em 50 000 acções, com
o valor nominal de 1 euro, cada uma.

3 � O capital da sociedade poderá ser aumentado por delibera-
ção do conselho de administração, por uma ou mais vezes, até ao
limite de 6 000 000 de euros, e com a emissão de qualquer catego-
ria de acções de entre as já existentes.

ARTIGO 6.º

1 � As acções representativas do capital da sociedade serão no-
minativas.

2 � As acções representativas do capital da sociedade podem ser
tituladas ou escriturais.

3 � Quando tituladas, as acções representativas do capital da
sociedade poderão ser representadas por títulos de uma acção, cin-
co acções, ou múltiplos de cinco.

4 � Os títulos representativos das acções da sociedade serão as-
sinados por dois administradores, podendo a assinatura de um des-
tes ser de chancela por ele autorizada, ou por mandatários da socie-
dade designados para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir acções que beneficiem de algum
privilégio patrimonial, fixo ou variável, nomeadamente acções pre-
ferenciais sem voto.

2 � A assembleia geral pode deliberar que as acções que benefi-
ciem de algum privilégio patrimonial, nomeadamente acções prefe-
renciais sem voto, fiquem sujeitas a remissão, em data fixa ou
quando a assembleia geral o deliberar, podendo a remissão ser feita
pelo valor nominal das acções ou por este valor acrescido de um
prémio, o qual, a existir, será fixado ou calculado nos termos esta-
belecidos pela assembleia geral que deliberar a emissão ou a remis-
são das acções.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas por deliberação da assembleia
geral ou do conselho de administração.

2 � Aplica-se aos warrants autónomos, com as necessárias adap-
tações, o estabelecido no artigo 6.º, n.os 2 a 4.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer espécie de obrigações.
2 � A emissão de obrigações pode ser deliberada pela assembleia

geral ou pelo conselho de administração, neste último caso apenas
depois de obtido o parecer favorável do órgão de fiscalização da
sociedade.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administra-
ção a emissão de obrigações convertíveis em acções da sociedade ou
de obrigações que confiram o direito a adquirir ou receber acções
da sociedade deverão existir acções da categoria daquelas em que
se converterão ou a cujo recebimento ou aquisição darão direito as
obrigações a emitir.

4 � Aplica-se às obrigações, com as necessárias adaptações, o
estabelecido no artigo 6.º, n.os 2 a 4.

ARTIGO 10.º

1 � A transmissão entre vivos de acções da sociedade está su-
jeita, quando onerosa, à preferência dos demais sócios da sociedade,
e, quando gratuita, à sua aquisição pelos demais sócios pelo valor
global de 5 euros, num caso e noutro com base na participação de
cada um dos sócios no capital social da sociedade.

2 � Existindo mais do que uma categoria de acções os direitos
de preferência e de aquisição cabem, em primeiro lugar, aos titula-
res dessa categoria de acções e, em segundo lugar, e, nessa medida,
apenas relativamente às acções que aqueles primeiros não pretende-
rem adquirir, aos demais sócios.

3 � As limitações previstas no n.º 1 não são aplicáveis à trans-
missão entre sócios.

4 � O sócio que pretenda transmitir acções da sociedade de que
for titular deve comunicar por escrito a sua intenção ao(s) restante(s)
sócio(s), identificando o adquirente, o número de acções de que é
titular, o número de acções que pretende transmitir bem como os
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demais termos e condições do negócio, nomeadamente o preço, con-
dições e garantias de pagamento.

5 � Nos oito dias seguintes à recepção da comunicação estabe-
lecido no número anterior, o(s) sócio(s) que a recebeu(eram)
comunicará(ão) por escrito ao autor daquela primeira comunicação
se pretende(m) ou não exercer o(s) respectivo(s) direito(s) de prefe-
rência/aquisição e, caso o pretenda(m) se o exercerá(ão):

(i) Na proporção do número de acções por ele(s) detidas na tota-
lidade das acções da sociedade, exceptuadas as do proponente trans-
mitente;

(ii) Em proporção inferior à mencionada na alínea (i), caso em que
cada preferente deverá indicar a quantidade de acções que pretende
adquirir no exercício do respectivo direito de preferência/aquisição;

(iii) Em proporção superior à mencionada na alínea (i), caso em
que cada preferente deverá igualmente indicar a quantidade de ac-
ções que pretende adquirir no exercício do respectivo direito de pre-
ferência/aquisição;

(iv) Sobre a totalidade das acções a transmitir.
6 � As acções serão repartidas pelos sócios que exerceram os

respectivos direitos de preferência/aquisição da forma seguinte:
Em primeiro lugar, satisfar-se-ão integralmente as declarações de

preferência/aquisição a que se referem as alíneas (i) e (ii) do número
anterior;

Em segundo lugar, satisfar-se-ão as declarações de preferência/
aquisição a que se referem as alíneas (iii) e (iv) do número anterior,
na proporção do número de acções detidas por cada um dos sócios
na totalidade das acções detidas pelo conjunto dos sócios que exer-
ceram o seu direito de preferência/aquisição nos termos das referi-
das alíneas (iii) e (iv).

7 � A repartição das acções, os eventuais arredondamentos, que
serão efectuados por defeito, bem como o eventual sorteio das ac-
ções que não puderem ser distribuídos por aplicação das regras es-
tabelecidas nos números anteriores, serão efectuados pelo sócio que
pretende transmitir acções da sociedade e por ele comunicados, por
escrito, a todos demais sócios nos oito dias seguintes à recepção das
comunicações de preferência/aquisição.

8 � No caso de as declarações de preferência/aquisição não
abrangerem a totalidade das acções a transmitir, a transmissão des-
tas torna-se livre.

9 � Exercido o direito de preferência e, existindo mais do que
um preferente, efectuada a comunicação estabelecida no n.º 7, a
transmissão das acções deve ser integralmente executada, salvo prazo
imperativo inferior previsto na lei, no prazo de 15 dias.

10 � O disposto neste artigo aplica-se, com as necessárias adap-
tações, aos direitos e aos valores que confiram o direito a receber
ou a adquirir acções da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � No caso de lhe ser solicitado por escrito por qualquer um dos
sócios, que pretenda alienar todas ou parte das acções de que for
titular sem contudo as transmitir a outrem, e no caso de morte de
um sócio, a sociedade, desde que disponha de reservas livres no
montante previsto no n.º 3, pode amortizar as acções daqueles mes-
mos sócios.

2 � No caso de morte de um sócio a sociedade pode amortizar
as acções de que o sócio falecido era titular à data da morte, mes-
mo que estas se não transmitam aos seus sucessores, bem como as
acções que estes últimos venham a adquirir por força do exercício
de direitos de que o sócio falecido era titular naquela mesma data.

3 � A sociedade só pode deliberar amortizar as acções se tiver
reservas livres no montante exigido por lei.

4 � A amortização deve ser deliberada pela assembleia geral
subsequente, e nunca depois de decorrido mais de um ano sobre a
data da solicitação ou morte do sócio, consoante o caso, pela maio-
ria exigida para a alteração do contrato de sociedade, não se con-
tando, para o agrupamento da mesma, os votos inerentes às acções
do sócio que pretende alienar nem os votos inerentes às acções de
que era titular ou adquiridas por força do exercício de direitos de
que era titular o sócio falecido.

5 � No caso de solicitação do sócio, a sociedade pode amortizar
apenas metade das acções do sócio em causa. No caso de morte do
sócio, a sociedade deve amortizar todas as acções de que o sócio
falecido era titular à data da morte, salvo se os seus sucessores co-
municarem por escrito à sociedade, no prazo de 90 dias a contar
daquela data, pretender manter metade das referidas acções, caso em
que a amortização abrangerá apenas a outra metade.

6 � A amortização dever ser efectuada pelo valor que constar
expressamente para esse efeito nos documentos de prestação de con-
tas do exercício imediatamente anterior àquele em que ocorrer a
morte do sócio.

7 � A contrapartida da amortização pode ser paga de uma só vez,
nos 30 dias seguintes à deliberação de amortização, ou num número,
não excedente a quatro, de prestações anuais, iguais e sucessivas,
devendo, neste último caso, o valor da mesma incorporar o respec-
tivo efeito financeiro, determinado pelo yield da dívida pública de
igual prazo, acrescida de 175 pontos base.

8 � Se a sociedade não deliberar amortizar as acções do sócio
falecido, designadamente por não dispor de reservas livres para o
efeito, os sócios da sociedade têm o direito de as comprar, pelo valor
e nas demais condições em que à sociedade era permitido e devido
amortizar.

9 � O direito de compra dos sócios rege-se, com as necessárias
adaptações, pelo disposto no artigo 10.º, quanto ao direito de prefe-
rência nele previsto.

10 � No caso de os sócios não exercerem o direito de compra
previsto nos dois números anteriores, a transmissão das acções em
causa, bem como daquelas que lhes vierem a caber em futuros au-
mentos de capital por incorporação de reservas, torna-se livre, não
estando sujeita aos direitos de preferência/aquisição estabelecidos no
artigo 10.º, desde que efectuada a um preço igual ou superior ao
mencionado no n.º 6.

11 � O disposto neste artigo aplica-se, com as necessárias adap-
tações, aos direitos e aos valores que confiram o direito a receber
ou a adquirir acções da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade pode emitir qualquer categoria de valores mo-
biliários ou monetários que a lei permitir, nos termos e condições
em que a lei o permitir.

2 � Por deliberação da assembleia geral ou do conselho de ad-
ministração, os sócios que votem favoravelmente tal deliberação ou
que, não sendo esse o caso, aceitem fazê-lo podem efectuar emprés-
timos, designadamente suprimentos, ou outras prestações a favor da
sociedade, nas condições que vierem a ser estabelecidas.

3 � Os empréstimos e as prestações previstas no número ante-
rior serão efectuados, por regra, com base na participação de cada
um dos sócios no capital social da sociedade.

CAPÍTULO III

Órgão sociais
ARTIGO 13.º

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre accionistas ou não.

ARTIGO 15.º

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e nela dis-
cutir e votar, os accionistas que possuam um número de acções não
inferior a 100, registadas em seu nome em conta de valores mobi-
liários, se escriturais, ou depositadas em seu nome junto da socie-
dade ou numa instituição financeira, se tituladas, pelo menos três dias
úteis antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

2 � Os accionistas que, face ao estabelecido no número anterior,
não possuam o número de acções necessário para estar presentes,
participar e votar na assembleia geral poderão agrupar-se por forma
a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para
os representar na assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão estar presentes nas reuniões da assembleia geral, sendo nela
representados pelos seus representantes comuns.

4 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se
representar na assembleia geral por outro accionista ou pelas pessoas
a quem lei imperativa o permitir.

5 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar na assembleia geral pela pessoa que designarem para o efeito.

6 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia
geral e entregues na sociedade até ao dia útil imediatamente ante-
rior à data designada para a reunião da assembleia geral.
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ARTIGO 16.º

1 � Sem prejuízo do disposto em disposição legal imperativa e
nos presentes estatutos, as deliberações da assembleia geral serão
tomadas por maioria dos votos emitidos.

2 � As deliberações sobre a aplicação dos lucros líquidos do
exercício e a distribuição de reservas livres devem ser tomadas por
maioria qualificada de dois terços dos votos emitidos.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto, tendo os accionis-
tas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que resul-
tar da divisão por 100 acções do número de acções que possuam.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

O conselho de administração é composto por um número ímpar
de membros, entre três e nove, consoante o que for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � Os membros do conselho de administração serão eleitos pela
assembleia geral, a qual escolherá o presidente.

2 � Qualquer accionista ou grupo de accionistas titular de um
úmero de acções com voto da sociedade igual ou superior ao número
resultante da divisão do número de acções emitidas pela sociedade
pelo número de administradores a eleger tem o direito a eleger um
administrador por cada conjunto de acções igual ao número resul-
tante da referida divisão de que for titular.

3 � O sócio que tenha exercido a faculdade prevista no número
anterior não pode votar a eleição dos demais administradores.

4 � Para os efeitos do presente artigo consideram-se como um só
accionista os cônjuges, os ascendentes e descendentes, bem como
quaisquer pessoas que se encontrem em qualquer uma das situações
previstas no artigo 20.º, do Código dos Valores Mobiliários.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade, competindo-lhe a prática de
todos os actos necessários ou convenientes à prossecução do objecto
social.

2 � O conselho de administração pode:
a) Delegar em um ou mais dos seus membros poderes e compe-

tências para a prática de determinados actos ou categorias de actos
de gestão dos negócios sociais;

b) Delegar em um ou mais dos seus membros ou numa comissão
executiva, composta por dois terços ou menos dos seus membros, a
gestão corrente da sociedade;

c) Nomear mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, no âmbito dos respectivos instrumentos de man-
dato.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração só pode deliberar validamente
se estiver presente ou representada, pelo menos, a maioria dos seus
membros.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria dos votos emitidos, tendo o presidente voto de qualidade.

3 � As deliberações do conselho de administração sobre os as-
suntos mencionados nos artigos 5.º, n.º 4 e 9.º, n.º 3, deverão ser
tomadas por maioria qualificada de dois terços dos administradores
presentes ou representados.

4 � Qualquer membro do conselho de administração pode votar
por correspondência e fazer-se representar por outro administrador.

5 � Cada membro do conselho de administração não pode repre-
sentar mais de um administrador.

6 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes
de representação serão conferidos por carta, ou por qualquer outro
meio de comunicação escrita, dirigida ao presidente do conselho de
administração.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, administradores ou

não, em conformidade com os respectivos instrumentos de mandato;
c) Pela assinatura de um administrador e um mandatário, este

último em conformidade com o respectivo instrumento de mandato;

d) Pela assinatura de um administrador ou de um mandatário, se
para intervir no acto ou actos tiver sido designado pelo conselho de
administração ou por qualquer administrador com poderes para o
designar.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um dos mandatários.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 22.º

A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal único,
que terá um suplente.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados
ARTIGO 23.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Cobertura de prejuízos transitados;
b) Formação ou reconstituição de reserva legal;
c) Formação ou reconstituição de reservas especiais;
d) Pagamento do dividendo prioritário que for devido às acções

privilegiadas, nomeadamente preferenciais sem voto, que a sociedade
porventura haja emitido;

e) Pagamento da remuneração variável do conselho de adminis-
tração, se a ela houver lugar;

f) Distribuição a todos os accionistas, salvo se a assembleia geral
deliberar, pela maioria estabelecida no artigo 16.º, n.º 2, afectar, no
todo ou em parte, a parcela dos lucros líquidos a distribuir pelos
accionistas à constituição e/ou reforço de quaisquer reservas, ou à
realização de quaisquer outras aplicações específicas de interesse da
sociedade.

2 � No decurso do exercício, o conselho de administração, de-
pois de obter o parecer favorável do órgão de fiscalização da socie-
dade e com observância das demais prescrições legais, pode delibe-
rar fazer adiantamentos sobre os lucros aos accionistas.

CAPÍTULO V

Disposições gerais
ARTIGO 24.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos cada quatro anos,
sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgão sociais consideram-se empossados
logo que sejam eleitos e permanecerão no exercício das suas fun-
ções até à eleição dos que os vierem a substituir.

ARTIGO 25.º

1 � Os membros dos órgãos sociais terão as remunerações fixas
e/ou variáveis que lhe forem fixadas pela assembleia geral ou por
uma comissão de remunerações composta por três membros, eleita
conjuntamente com os demais órgãos sociais por aquela, que esco-
lherá o presidente, o qual tem voto de qualidade.

2 � As remunerações variáveis do conselho de administração
podem ser constituídas por uma participação, globalmente não su-
perior a 30% dos lucros líquidos consolidados do exercício.

3 � Os membros do conselho de administração estão dispensa-
dos de prestar a caução prevista na lei.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral pode, em qualquer altura, conceder direito de
reforma aos membros do conselho de administração, estabelecendo
o seu regime.

Designação dos órgãos sociais:
Mesa da assembleia geral:
Presidente: Jorge Alexandre Lopes de Sá Simões Cortez, casado,

e residente na Rua Nova de S. Crispim, 516-A, 6.º-A, Porto;
Secretário: Tomás Maria Cantista de Castro Tavares, casado e

residente na Rua Padre Fernão Cardim, 96, Porto.
Conselho de administração:
Presidente: Psisa, Consultores, S. A., representada por Mário Pe-

reira Pinto.
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Vogal: Diogo Alves de Sousa Vasconcelos;
Vogal: Paulo Alexandre Mota Teixeira Ribeiro, supra identificados;
Fiscal único efectivo: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, n.º 95, representada por Jorge
Manuel Araújo de Beja Neves, casado, e residente na Rua Domin-
gos Sequeira, 262, 5.º direito, Porto;

Fiscal único suplente: Freire, Loureiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, n.º 45, representada por Carlos Luís
Oliveira de Melo Loureiro, casado, e residente na Rua do Seminá-
rio, 7, 10.º esquerdo, em Lisboa.

Está conforme.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11923920

ANTÓNIO CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 769; identificação de pessoa colectiva n.º 501319727; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 55/000703; pasta
n.º 8373.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, em que o capital foi elevado a 900 000$,
mediante o reforço de 600 000$ em dinheiro, passando o artigo 3.º
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 900 000$, dele per-
tencendo a cada um dos sócios, uma quota do valor nominal de
450 000$.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 09471910

GAIA GÁS � INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7018; identificação de pessoa colectiva n.º 504236890; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/000712; pasta
n.º 7018.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: 

Averbamento de deslocação da sede para a Rua Entre Campos,
178, Pedroso, Vila Nova de Gaia.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 11836229

TAFE � TRATAMENTO DE ALUMÍNIO E FERRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 962/670407; identificação de pessoa colectiva
n.º 500278555; número e data da P. C. 1261/000615; pasta
n.º 13 766.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos, relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1999.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 11565314

DUARTE & EUGÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 237/820310; identificação de pessoa colectiva
n.º 501264213; número e data da P. C. 1216/000615; pasta
n.º 15 671.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos, relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1999.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 11565306

FÁBRICA DE CONFEITARIA VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 944/770707; identificação de pessoa colectiva
n.º 500667616; número e data da P. C. 1229/000615; pasta
n.º 15 823.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos, relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1999.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 11565292

ANTÓNIO MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 192/710325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500025460; número e data da P. C. 1221/000615; pasta
n.º 15 924.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, fotocópia da acta e demais documentos, relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 1999.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 11565284

PORTO � 2.A SECÇÃO

SERVIBIT � SERVIÇOS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 098; pasta n.º 12 478.

Certifico que foi depositada a acta n.º 10, de 10 de Abril de 2000,
da qual consta que pela inscrição e averbamento n.º 1 à apresenta-
ção n.º 7/000713, a sociedade em epígrafe, passou a ter a sede, na
Rua Rainha D. Estefânia, 246, 4.º, sala 12, freguesia de Massarelos,
Porto.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 11626666

REIS, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4847; identificação de pessoa colectiva n.º 500229562; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 29/000713; pasta n.º 8610.

Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Março de 2000, no
4.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe, foi
alterado o artigo 2.º do pacto social, cuja redacção passa a ser a
seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de ves-
tuário, ourivesaria e joalharia, relojoaria, bronzes e mármores artís-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 213 � 14 de Setembro de 2000 19 706-(117)

ticos, material óptico, aparelhos físico-químicos, instrumentos e
artigos ópticos, vidros, óculos e armaduras de prótese e em geral con-
sultas de optometria, artigos de fotografia e consultas de oftalmologia.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

11 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 09359796

INVICTA CARGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 878; identificação de pessoa colectiva n.º 503580317; nú-
mero e data da apresentação: 869/000614; pasta n.º 14 035.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão. 11911824

RAR � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 440; identificação de pessoa colectiva n.º 503607860; nú-
mero e data da apresentação: 878/000614; pasta n.º 15 294.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão. 11911832

TV CABO � PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 477; identificação de pessoa colectiva n.º 503107514; nú-
mero e data da apresentação: 904/000614; pasta n.º 15 325.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão. 11911840

MICROLASER � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 194; identificação de pessoa colectiva n.º 501745017; nú-
mero e data da apresentação: 905/000614; pasta n.º 16 807.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão. 11911859

RAR � COGERAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 633; identificação de pessoa colectiva n.º 504013033; nú-
mero e data da apresentação: 864/000614; pasta n.º 17 848.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes à
sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão. 11911867

SASLAR � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 830; identificação de pessoa colectiva n.º 504083473; nú-
mero e data da apresentação: 883/000614; pasta n.º 18 086.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão. 11911875

PAULO VALENÇA �SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 860; identificação de pessoa colectiva n.º 504081527; nú-
mero e data da apresentação: 872/000614; pasta n.º 18 116.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão. 11911883

SASTAR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 917; identificação de pessoa colectiva n.º 504100289; nú-
mero e data da apresentação: 882/000614; pasta n.º 18 210.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas do ano de exercício de 1999, referentes
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão. 11911891

PORTO � 3.A SECÇÃO

FOLGOSIPLÁS � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3467/930630; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 7/000605.

Certifico que foi designada gerente Arminda Maria Coelho Pereira
Quintã, em 2 de Agosto de 1993.

Está conforme.

15 de Junho de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11522828

SANTOS DIAS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 643/680725; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 32/000531.
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Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data de aprovação de
contas: 28 de Abril de 2000.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11522852

HEIMOG � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 307/690520 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 500133042; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: Of. 27, Of. 28 e 29/000626.

Certifico que foi depositada escritura donde consta a cessa-
ção de funções dos gerentes Goivanni Gino Marello, Bernd
Volker Zichermann, em 11 de Maio de 2000, por renúncia e a
designação do gerente Álvaro de Sousa Filipe, em 11 de Maio
de 2000.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 11603127

SAGE � COMÉRCIO E SERVIÇOS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5441/950213 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 503372544; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 10/000614.

Certifico que foi depositada acta donde consta a recondução para
o ano de 2000, em 30 de Março de 2000.

6 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12685453

INOXNORTE � INOXIDÁVEIS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 205/000607 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 503540307; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/
000607.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma INOXNORTE � Inoxi-
dáveis do Norte, L.da, e tem a sua sede no Lugar da Ribela, Pavi-
lhão 4, São Pedro de Avioso, Maia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11602570

PROMAEL � PROJECTOS E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2930/930211 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 502924624; inscrição n.º 12 int; número e data da apresenta-
ção: 2/000529.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 10 000 000$, tendo
sido alterados os artigos 5.º, 6.º, 8.º, 11.º e 14.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, po-
dendo ser elevado, por uma ou mais vezes, pelos sócios ou pela
admissão de entidades ou pessoas estranhas à sociedade, segundo o
que for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Aos aumentos de capital efectivados pelos sócios só pode-
rão acorrer aqueles que estejam no pleno gozo dos seus direitos
sociais, na proporção das quotas que possuam, desde que estejam
inteiramente liberadas, e desde que os sócios ou as respectivas quo-
tas não estejam incursos em nenhuma das condições previstas nos
números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 9.º, do pacto social.

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é representado pelas
seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 4 000 000$, titulada por José Moreira
Barroso;

Uma do valor nominal de 4 000 000$, titulada por Gabriel
Centeno Amaro;

Uma do valor nominal de 2 000 000$, titulada por José Pinto
Vigo.

ARTIGO 8.º

Depende sempre do consentimento da sociedade toda e qualquer
transmissão de quotas entre vivos, nomeadamente entre ascendentes,
descendentes ou sócios.

§ 1.º Quando o referido consentimento seja dado, ele fica, mes-
mo assim, condicionado à preferência da sociedade, que terá direito
em primeiro grau, e dos sócios não cedentes, que terão direito de
opção em segundo lugar.

§ 2.º Sendo o direito de preferência exercido por mais de um
sócio, a quota é dividida e atribuída a cada um deles por forma a
que, entre eles, mantenham a mesma representatividade na subscri-
ção do capital social.

§ 3.º Se a sociedade preferir, esta não pode deter por mais de três
anos quotas cujo valor nominal exceda 10% do seu capital social,
devendo transmitir aos sócios da época, e na devida proporção do
valor nominal das quotas, a quantia excedentária.

§ 4.º Na sucessão, por morte do sócio, a sociedade e os sócios
sobrevivos aceitam a adjudicação efectuada por partilha ou inven-
tário judicial, com ou sem divisão da quota do sócio falecido, sendo
os direitos inerentes a essa quota, enquanto se mantiver em comu-
nhão hereditária, exercidos exclusivamente por um representante dos
herdeiros, que será o cabeça-de-casal, se e enquanto outro não for
indicado.

§ 5.º Os actuais sócios prometem, desde já, adquirir ou ceder as
respectivas quotas em circunstâncias de reciprocidade; ou seja, o
sócio que pretender apartar-se da sociedade, a todo o tempo, comu-
nica esse facto aos demais sócios, dando um valor à sociedade,
comprometendo-se a ceder a quota dele ou a adquirir a dos outros
sócios por preços proporcionais àquele valor, tendo em atenção o
capital subscrito por cada um dos sócios, e definido condições de
pagamento. Os sócios destinatários dessa comunicação devem res-
ponder no prazo de 30 dias, a contar da recepção, prometendo ad-
quirir a quota daquele declarante ou vender-lhe a quota própria, nas
condições propostas quanto a preço e forma de pagamento.

Em caso de silêncio, entende-se que há declaração de promessa de
cedência da quota daquele destinatário, sob as condições propostas.

A estas promessas aplicam-se os efeitos da execução especifica.
Para tal, os cônjuges dos actuais sócios emitiram declaração idênti-
ca, no acto da constituição de sociedade; o quarto e a quinta outor-
gantes declararam aderir a estas promessas no acto da respectiva
escritura pública.

As aludidas promessas operam-se, automaticamente, no acto da
outorga das citadas escrituras, as quais, por isso, serão sempre assi-
nadas pelos cônjuges dos sócios.

ARTIGO 11.º

A nomeação de gerentes, sua destituição e remuneração, serão
resolvidas, a todo o tempo, em assembleia geral e, até que ela delibe-
re o contrário, mantêm-se no desempenho destas funções as pessoas
para tanto nomeadas, com dispensa de caução, competindo-lhes os
mais amplos poderes para a gestão dos negócios sociais e representa-
ção da sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente,
compreendendo todos os que a lei não reserva à competência da
assembleia geral.
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§ único. Ficam desde já designados gerentes os sócios José Mo-
reira Barroso, Gabriel Centeno Amaro e José Pinto Vigo.

ARTIGO 14.º

Todos os demais actos que envolvam responsabilidade para a
sociedade só terão validade quando assinados por dois gerentes, em
conjunto, enquanto não for deliberado por diferente modo pela as-
sembleia geral, a qual, a todo o tempo, é soberana para estabelecer
a qualidade e quantidade das assinaturas necessárias e suficientes
para vincular a sociedade, em todos os actos e contratos.

E que, desta forma, dão como aumentado o capital social e alte-
rado o contrato de sociedade, declarando, ainda, sob sua responsa-
bilidade, que todo o capital, inclusive a parte do aumento, se encon-
tra realizado e que não é exigida pela lei ou pelo contrato a realização
de outras entradas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12755613

SANTO TIRSO

SIVEL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1905/890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502088427;
data da entrega para depósito: 000515.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercí-
cio de 1999.

Está conforme.

23 de Maio de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Graça
Simões da Rocha. 09685405

INDÚSTRIA TÊXTIL M. DIAS & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2270/910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502596740;
data da entrega para depósito: 000620.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais respeitante ao depósito de contas do ano de exercí-
cio de 1999.

Está conforme.

5 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09685090

GEODESIC � INVESTIMENTO SERVIÇO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4571; identificação de pessoa colectiva n.º 501107029; inscri-
ção n.º E-8; número e data da apresentação: 4/000516.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
50 000 euros por redenominação do capital social em euros, após o
reforço de 24 100$, em dinheiro, subscrito pelos sócios: César Au-
gusto Silva Soares, 21 690$ e Celeste Maria da Silva Borges, 2410$,
a que acrescem às respectivas quotas e alterou o contrato, quanto ao
n.º 1 do artigo 3.º e artigo 5.º, cuja redacção é do teor seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � A sede da sociedade é em Virães, freguesia de Roriz, conce-
lho de Santo Tirso, podendo ser transferida, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros.

2 � Este capital está dividido nas seguintes quotas:
a) Uma quota do valor nominal de 45 000 euros, pertencente ao

sócio César Augusto da Silva Soares;
b) Uma quota do valor nominal de 5000 euros, pertencente à só-

cia Celeste Maria da Silva Campos Borges.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09685618

VILA DO CONDE

MONSEGUR � MONTAGENS E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1457/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502946482;
inscrição n.º 12; data da apresentação: 000803.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
alteração do contrato, tendo sido alterado o artigo 2.º, o qual fica com
a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a instalação de sinalização vertical e
aplicação de sinalização horizontal em estradas e similares, indús-
tria transformadora e comercialização de sinalização vertical, painéis,
artigos de segurança e similares, montagens de artigos de trânsito.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11079932

STUDIO ONE � FOTOGRAFIA, VÍDEO E REPORTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2735/000804; inscrição n.º 1 número e data da apresentação: 6/
000804.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 19 de Maio de 2000, no Cartório Notarial de Ovar, perante
mim, David Martins Lopes de Figueiredo, ajudante principal do car-
tório, intervindo neste acto em substituição da respectiva notária, li-
cenciada, Maria de Fátima Teixeira da Costa Barreira, por se encon-
trar em serviço de inspecção, compareceram como outorgantes:

1.º Albertina Martins Correia Lourador, natural de Barcelos, e
marido, Luís Paulo Carvalho Lourador, natural de S. Sebastião da
Pedreira, Lisboa, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua da Bela Vista, 227, Terroso, Póvoa de Varzim,
número de identificação fiscal 177835664 e 108761045.

2.º Maria da Assunção Lopes da Silva, natural da Póvoa de
Varzim, e marido, João Paulo Ferreira da Silva, natural de Vila
do Conde, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, re-
sidentes na Alameda dos Descobrimentos, 400, 1.º direito, trasei-
ras, Vila do Conde, número de identificação fiscal 199186650 e
192381091.

E declararam que constituem, entre si, uma sociedade comercial
por quotas, nos termos do seguinte articulado:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Studio One � Fotografia, Ví-
deo e Reportagens, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial Varziela,
Rua 4, Pavilhão 2, freguesia de Fajozes, Vila do Conde.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer outro lo-
cal, desde que dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
daquele, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.
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2.º

O objecto da sociedade é fotografia, vídeo e reportagens, e venda
de material relacionado.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em numerário e corresponde à soma de quatro quotas, de 1250 eu-
ros, cada, uma de cada sócio.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante igual ao
décuplo do capital social, que a sociedade tiver à data da deliberação.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto
no n.º 2, deste artigo.

2 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois

gerentes, devendo um deles ser Albertina Martins Correia Lourador
ou o marido, Luís Paulo Carvalho Lourador, e outro, Maria da As-
sunção Lopes da Silva ou o marido, João Paulo Ferreira da Silva.

4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do cargo,
conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, ficando ainda reservado o direito de
preferência a favor da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não
cedentes em segundo.

7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e

bens ou apenas separação de bens, a quota não for totalmente adju-
dicada ao titular;

d) Quando qualquer quota for cedida em contravenção com o
disposto no artigo 6.º, deste contrato.

2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o
último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja im-
perativamente outro valor.

8.º

Em todos os casos de contitularidade de quotas, nomeadamente nos
casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade de
herdeiros, devem os contitulares nomear um de entre eles que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

10 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 11079959

SANTARÉM
ALMEIRIM

CONSTRUALMEIRIM � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 882/
000727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000727.

Certifico que por escritura de 26 de Julho de 2000, lavrada de
fls. 887 v.º a fls. 88 v.º, do Livro n.º 529-D, do Cartório Notarial de
Almeirim, entre Maria Antónia Freire Domingos Pinto, casada com
Paulo Luís Ferreira Pinto, no regime de comunhão de adquiridos,
residente na Rua Marechal Gomes da Costa, 17, 1.º, Almeirim; José
Augusto Freire Domingos, casado com Maria Helena Pina Raposo
Correia Marmelo Freire Domingos, no regime de comunhão geral,
residente na Urbanização Villa das Taipas, lote 4, 1.º direito, Almei-
rim; e Joaquim Bento Domingos, casado com Otília Freira Domin-

gos, no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua do
Matadouro Municipal, 93, Almeirim, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato anexo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRUALMEIRIM � Sociedade
de Construções Civis, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Matadouro Munici-
pal, 93, freguesia e concelho de Almeirim.

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 empreiteiro geral de obras públicas e
privadas, construção de todo o tipo de edifícios, todos os trabalhos de
construção civil, nomeadamente, betão, tijolo, carpintaria e acabamen-
tos de todo o tipo; compra e venda de todo o tipo de prédios, rústi-
cos, mistos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 10 000 euros, pertencente à sócia Maria Antónia Freire
Domingos Pinto, outra de 10 000 euros, pertencente ao sócio José
Augusto Freire Domingos e outra de 5000 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Bento Domingos.

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, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, por dois ou mais geren-
tes, que poderão ser escolhidos entre pessoas estranhas à sociedade.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Maria Antó-
nia Freire Domingos Pinto; José Augusto Freire Domingos e Joa-
quim Bento Domingos.

4 � A sociedade poderá designar procuradores para a prática de
determinados actos.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não pres-
crever forma diferente, por carta registada com aviso de recepção,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar
qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre

disposição do seu titular.
2 � O preço da amortização será o que resultar do último balan-

ço aprovado, elaborado nos termos dos artigos 105.º, n.º 2, do Có-
digo das Sociedades Comerciais e 1021.º, do Código Civil.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao dobro do capital social, desde que aprovadas por unani-
midade em assembleia geral e os mesmo poderão celebrar com a
sociedade contratos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia
geral.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10754652
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VALTER EDMUNDO BASTOS � IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 725/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504096192; averba-
mento n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 2/
000511 e 4/000718.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo, por deliberação de 15 de Setembro de 1999.

Designação de gerentes: Valter Edmundo da Silva Bastos e An-
tónio José Gonçalves Cerqueira.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10755462

INCÓGNITA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 881/
000726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000726.

Certifico que por escritura de 17 de Maio de 2000, lavrada de
fls. 41 a fls. 41 v.º, do Livro n.º 89-F, do 1.º Cartório Notarial de
Santarém, entre Rui Jorge Branco Tendeiro, casado com Ana Mar-
garida Fernandes Flauzino Branco Tendeiro, no regime de comunhão
de adquiridos, residente na Estrada Nacional, 118, Benfica do Ri-
batejo e Ana Margarida Fernandes Flauzino Branco Tendeiro, já
identificada, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato anexo:

1.º

A sociedade adopta a firma INCÓGNITA � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, tem a sua sede social na Rua Direita, na vila
e freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, e durará
por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como serem criadas sucursais, filiais ou quaisquer outras
formas de representação, dentro e fora do território nacional.

2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, Rui Jorge Branco Tendeiro e de Ana Mar-
garida Fernandes Flauzino Branco Tendeiro.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao décuplo do capital social, na proporção das suas res-
pectivas quotas.

5.º

A cessão de quotas, entre os sócios e quando a lei o permitir é
livre, porém, a cessão a estranhos, carece do consentimento da so-
ciedade e dos sócios, a quem fica reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar para aquela, e seguidamente para estes.

6.º

A gerência e administração da sociedade, incumbe aos dois só-
cios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a intervenção e assinatura de um ge-
rente.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais, as assembleias gerais
serão convocadas, através de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10755209

CONSTRUÇÕES CRUZ & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 429/
921231; identificação de pessoa colectiva n.º 502934840; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/000710.

Certifico que por escritura de 29 de Junho de 2000, lavrada de
fls. 47 a fls. 49, do Livro n.º 528-D, do Cartório Notarial de Almei-
rim foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe, de
12 000 000$ para 60 000 euros, tendo, em consequência, sido altera-
dos os artigos 3.º e 5.º do contrato, ficando o respectivo contrato com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 12 028 920$, que
corresponde a 60 000 euros, dividido em duas quotas iguais do va-
lor nominal de 6 014 460$, que corresponde a 30 000 euros, perten-
cente uma a cada um dos sócios, António José Relvão Simões e
Eduardo José Louro Viçoso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, pertence aos
sócios António José Relvão Simões e Eduardo José Louro Viçoso.

2 � A sociedade obriga-se activa e passivamente, com a assina-
tura ou a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � (Redacção anterior).
4 � (Redacção anterior).

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10755179

CONSTÂNCIA

IMO CONSTÂNCIA � CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 108/990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504538101;
data do depósito: 000727.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10404546

INERTINVESTE � COMPRA E VENDA
DE MATERIAIS INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 87/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503974048; data do
depósito: 000704.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10405003

FERREIRA DO ZÊZERE

MOBILADORA PEREIRENSE � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 54; identificação de pessoa colectiva n.º 501611843.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07840705
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TALHO MANUEL SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 99; identificação de pessoa colectiva n.º 502673311.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07840748

NUNES DOMINGUES & FARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 3; identificação de pessoa colectiva n.º 502146923.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07840969

MAÇÃO

JAPMAR � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 99/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502949287; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305340

PLASPENHA � CONFECÇÃO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 155/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503883301; data do
depósito: 000627.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305641

EDUARDO BENTO CANAS & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 181/
980824; identificação de pessoa colectiva n.º 504252291; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305544

MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 22/
860224; identificação de pessoa colectiva n.º 500386765; data do
depósito: 000629.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305897

PROBAIXA � PRODUÇÃO DE PRESUNTOS
DA BEIRA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 75/
900727; identificação de pessoa colectiva n.º 502392665; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305374

TÁXIS POMBO DE MAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 153/
970422; data do depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305366

NETO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 68/
891205; identificação de pessoa colectiva n.º 500388930; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305579

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES FERNANDO CLARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 79/
901008; identificação de pessoa colectiva n.º 502456728; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305625

ANTRANCO � TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 110/
931103; identificação de pessoa colectiva n.º 503100323; data do
depósito: 000630.
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Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305587

FILIPE & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 53/
880930; identificação de pessoa colectiva n.º 502053003; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305552

TRANSPORTES CLARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 165/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503977764; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305609

SOCIEDADE DE MADEIRAS ALVES E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 1/
840807; identificação de pessoa colectiva n.º 500950822; data do
depósito: 000629.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305900

LOBATO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 72/
900507; identificação de pessoa colectiva n.º 502383933; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305560

PAVEBLOCO � DERIVADOS DE CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 167/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503978507; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305862

DIAS & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 89/
910910; identificação de pessoa colectiva n.º 502627476; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305617

A. PREDIAL MATOS & TIMÓTEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 103/
930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502970634; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305323

TRANSPORTES MANUEL ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 85/
901221; identificação de pessoa colectiva n.º 502490802; data do
depósito: 000630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305935

ESTEVES & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 67/
891030; identificação de pessoa colectiva n.º 500737703; data do
depósito: 000629.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305854

MACHADO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 92/
920128; identificação de pessoa colectiva n.º 502694980; data do
depósito: 000627.
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Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305528

FUROTEJO � TRABALHOS NO SOLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 133/
951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503541516; data do
depósito: 000627.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305536

LOPES & RAFAEL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 190/
990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504183044; data do
depósito: 000627.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305692

AJI � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 54/
881006; identificação de pessoa colectiva n.º 500464952; data do
depósito: 000627.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, a acta e os documentos legais relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 08305919

OURÉM

PAGINAGRAF � OFICINA DE ARTES GRÁFICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Moita Redonda, lote 5, 3.º esquerdo,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504848496; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 22/000214.

Certifico que Luís Manuel de Oliveira, solteiro, maior e residente
em Porto Velho, Formigais, Ourém, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAGINAGRAF � Oficina de Artes
Gráficas, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbani-
zação Moita Redonda, Lote 5, 3.º esquerdo, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém.

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-

lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação, em qual-
quer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a preparação, paginação, edição e
montagem electrónica de textos e fotografias, com vista à sua im-
pressão e captação, digitalização e tratamento de imagens, oficina de
artes gráficas.

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 Luís Manuel de Oli-
veira.

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 Luís Ma-
nuel de Oliveira, desde já nomeado gerente, ou de pessoas que ve-
nham a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, 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-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares 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 ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, tomar de ar-
rendamento 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 de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedades assume logo que definitivamente
matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 09617620

OLIVEIRA & VIEIRA � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Capela, sem número,
Escandarão, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1796;
identificação de pessoa colectiva n.º 504808478; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/000125.

Certifico que entre Luís Manuel Gameiro de Oliveira, casado com
Célia Maria Pereira Filipe das Neves, na comunhão de adquiridos e
residente na Rua da Capela, sem número, Escandarão, Atouguia,
Ourém, e Carlos Manuel Reis Vieira, casado com Olinda de Jesus
Lopes Vieira, na comunhão de adquiridos e residente na Rua Albano
Rodrigues, 37, 4.º esquerdo, Nossa Senhora da Piedade, Ourém, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oliveira & Vieira � Reparações
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Capela, sem número,
lugar de Escandarão, freguesia de Atouguia, concelho de Ourém.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo 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 reparação de automóveis e
comércio a retalho e por grosso de peças para automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Luís Manuel Gameiro de Oli-
veira e Carlos Manuel Reis Vieira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os 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.

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

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 adjudica-

ção 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 le-

gitimários;
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 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 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, nomea-

damente veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12236110

LEILOFÁTIMA � SOCIEDADE NACIONAL DE LEILÕES, L.DA

Sede: Avenida D. José Alves Correia da Silva, 58,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1798;
identificação de pessoa colectiva n.º 504700626; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/000204.

Certifico que entre Emídio dos Santos Branco, casado com Con-
ceição Vieira Ferreira Branco, na comunhão de adquiridos e resi-
dente em Loureira, Santa Catarina da Serra, Leiria, Júlio Caetano
Ferreira das Neves, casado com Júlia da Conceição Manso e Silva,
na comunhão de adquiridos e residente em Loureira, Santa Catarina
da Serra, Leiria e José Manuel Duarte Cardoso, casado com Albina
Maria dos Santos Branco Cardoso, na separação de bens e residente
na Rua Projectada à 1.º de Maio, Lote 7, Riachos, Torres Novas,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEILOFÁTIMA � Sociedade
Nacional de Leilões, L.da, e tem sede na Avenida D. José Alves
Correia da Silva, 58, no lugar de Cova da Iria, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, e distrito de Santarém.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é leilões extrajudiciais, comércio, mediação,
intermediação de automóveis novos, usados, ligeiros e pesados, bar-
cos de recreio, aeronaves, motociclos, ciclomotores e barcos de re-
creio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros (1 202 892$), em dinheiro,
encontrando-se integralmente realizado, e corresponde à soma de três
quotas, uma no valor nominal de 2000 euros (400 964$), pertencente
ao sócio Emídio dos Santos Branco, outra no valor nominal de
2000 euros (400 964$), pertencente ao sócio José Manuel Duarte
Cardoso, e outra no valor nominal de 2000 euros (400 964$), per-
tencente ao sócio Júlio Caetano Ferreira das Neves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 30 000 euros (6 014 460$).

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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 três 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 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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 213 � 14 de Setembro de 200019 706-(126)

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 adjudica-

ção 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 le-

gitimários;
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 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 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens imóveis ou di-
reitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 09617485

DOCK�S STORE, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS L.DA

Sede: Travessa 13 de Maio, Edifício Fonte Nova, 25-A,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1803;
identificação de pessoa colectiva n.º 504861662; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/000214.

Certifico que entre Pedro Miguel Pereira Alho Teixeira de Oli-
veira, solteiro, maior e residente em Maxieira, Fátima, Ourém, e Só-
nia Catarina Oliveira Marques, solteira, maior e residente na Rua de
S. Vicente Paulo, sem número, Edifício Fonte Nova, 5.º-J, Fátima,
Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dock�s Store, Comércio de Ves-
tuário e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa 13 de Maio, Edifí-
cio Fonte Nova, 25-A, lugar e freguesia de Fátima, concelho de
Ourém.

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 no comércio de vestuário e aces-
sórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de

duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Pedro Miguel Pereira Alho Teixeira
de Oliveira e Sónia Catarina Oliveira Marques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, basta a intervenção de um gerente.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, desig-
nadamente veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 09617590

CONSTRUÇÕES QUIMNANDO, L.DA

Sede: Rua dos Amieiros, sem número, Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1808;
identificação de pessoa colectiva n.º 504852370; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/000215.

Certifico que entre Joaquim da Costa Baptista, casado com Ma-
ria Regina Ferreira Baptista, na comunhão de adquiridos e residente
na Rua dos Amieiros, sem número, Cercal, Ourém, e Fernando da
Costa Baptista, casado com Maria Idalina Marques Gaspar Baptista,
na comunhão de adquiridos e residente na Rua Principal, sem nú-
mero, Vales, Cercal, Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Quimnando, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Amieiros, sem nú-
mero, lugar e freguesia de Cercal, concelho de Ourém.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo 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 construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7000 euros (equivalente a 1 403 374$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 3500 euros, cada, pertencente uma a cada um
dos sócios, Joaquim da Costa Baptista e, Fernando da Costa Baptista.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 213 � 14 de Setembro de 2000 19 706-(127)

a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os 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.

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

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 adjudica-

ção 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 le-

gitimários;
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 falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representan-
te 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, desig-
nadamente veículos automóveis, incluindo por contratos leasing,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Conferido, está conforme.

4 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 09617574

SALVATERRA DE MAGOS

FOLMADER � SOCIEDADE DE EXTRACÇÃO
DE FOLHA DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 5/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500644420.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal, (Assinatura ilegível.) 06604293

PULVILAVA � EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 319/931122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503117277; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/
990426.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções como gerente de Luís Manuel Francisco
Miranda, por renúncia, em 29 de Março de 1999;

b) Alteração parcial do contrato e aumento de capital, consisten-
te na nova redacção dos artigos 3.º e 7.º, que passa a ser do seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
4 000 000$, pertencente ao sócio António Manuel da Silva e outra
no valor de 2 000 000$ pertencente à sócia Ana Maria Bento Ma-
chado da Silva.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, continuan-
do nomeado gerente o sócio António Manuel da Silva e sendo tam-
bém nomeada gerente a sócia Ana Maria Bento Machado da Silva,
bastando a assinatura de um deles para obrigar a sociedade em to-
dos os actos e contratos.

Certifico ainda, que foram depositados os documentos de presta-
ção de contas, relativos aos anos de 1998 e 1999, da sociedade em
epígrafe.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pac-
to social.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição
legal, (Assinatura ilegível.) 06604315

APPLETON & ALVES, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 527/980626; identificação de pessoa colectiva
n.º 504190083.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas, relativos aos anos de 1998 e 1999, da sociedade em
epígrafe.

11 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 06604277

SOCIEDADE AGRÍCOLA SOACAPI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 121/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502094036.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

28 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante em substituição le-
gal, (Assinatura ilegível.) 06604161
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