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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

GRUPO DE CICLOTURISMO OS AMIGOS DO CARTAXO

Certifico que, lavrada a fl. 62, do livro n.º 484-A, do Cartório
Notarial do Cartaxo, a cargo da notária interina Ana Margarida Jacob
Moreira, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos,
denominada Grupo de Cicloturismo Os Amigos do Cartaxo, com início
em 5 de Junho de 2000, e durará por tempo indeterminado, com sede
social na Rua do 5 de Outubro, 79, freguesia e concelho do Cartaxo
e tem por objecto, formação e prática de cicloturismo e ciclismo e
são admitidos todos os associados que satisfaçam o preceituado no
regulamento interno.

Está de conformidade com o original.

5 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Lambéria de Sousa Coito Vitorino da Costa. 03-2-42 802

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

Alteração de estatutos

No dia 21 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de
Montemor-o-Velho, perante mim, licenciada Isilda Maria Gonçalves
Duarte da Silva Barbas, sua notária, compareceram como outorgan-
tes Dr. Fernando Jorge dos Ramos, casado, residente na freguesia de
Arazede, deste concelho, de onde é natural e Albano Roxo dos Santos,
casado, residente nesta vila, natural da freguesia e concelho de
Montemor-o-Velho, que outorgam na qualidade, respectivamente, de
presidente e vice-presidente da comissão instaladora e ambos em
representação da Associação, denominada Associação Diogo de
Azambuja, com sede em Montemor-o-Velho, pessoa colectiva
n.º 504616439.

Disseram que, a sua representada foi constituída por escritura de
7 de Setembro de 1999, lavrada a fls. 77 e seguintes, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 57-F, do Cartório Notarial de
Montemor-o-Velho; que, pela presente escritura, em execução da
deliberação da assembleia geral de 4 do corrente mês, aditam os
artigos 65.º e 66.º aos estatutos da referida Associação, os quais têm
a seguinte redacção:

ARTIGO 65.º

Caso não haja número suficiente de associados para o total preen-
chimento dos lugares nos órgãos sociais da ADA, a lista candidata
indicará um técnico oficial de contas ou um revisor oficial de contas,
como vogal do conselho fiscal, não tendo necessariamente este ele-
mento que ter qualquer vínculo aos associados.

ARTIGO 66.º

Caso não seja apresentada, nos prazos estabelecidos, qualquer lista
concorrente às eleições para os órgãos sociais da ADA, serão
votados, na própria assembleia eleitoral, lugar a lugar e por maioria

simples, associados que, obrigatoriamente, aceitarão essa votação e
indicarão o respectivo representante, sem prejuízo do disposto nos
artigos 58.º e 59.º

Assim o outorgaram.
Arquivo pública-forma de acta.
Esta escritura foi lida aos intervenientes e aos mesmos foi feita a

explicação do seu conteúdo.
Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-

soal e a sua qualidade e suficiência e poderes pela citada acta.
5-2-22 933

ANESPO � ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE ESCOLAS PROFISSIONAIS

Certifico que, por escritura de 22 de Julho de 1999, exarada a
fls. 13 e seguintes, do livro de notas n.º 581-B, do 2.º Cartório Nota-
rial de Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales Guedes
Leitão, foi transferida a sede social da Associação, denominada
ANESPO � Associação Nacional de Escolas Profissionais, de
Charneca-Pombal, para a Avenida do 5 de Outubro, 176.º, 1.º, es-
querdo, em Lisboa, resultando assim alterado o artigo 3.º dos estatu-
tos da referida Associação, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A Associação é de âmbito nacional, sem fins lucrativos, de duração
ilimitada e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do 5 de Outubro,
176, 1.º, esquerdo.

22 de Julho de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-121 172

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO TIAGO

Certifico que, por escritura outorgada no 1.º Cartório Nota-
rial de Barcelos, em 21 do corrente, exarada a fls. 22 e seguin-
tes, do livro de notas n.º 717-D, foram rectificados os estatu-
tos da Associação, denominada Associação Cultural São Tiago,
com sede no lugar da Cruz, freguesia de Cambeses, concelho de
Barcelos, quanto ao seu artigo 9.º, o qual passou a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 9.º

No que estes estatutos sejam omissos, rege-se pelas normas de di-
reito aplicáveis.

Está conforme.

23 de Novembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-121 173
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CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2000, lavrada de
fl. 33 a fl. 34 v.º, do livro de notas n.º 303-H, do 18.º Cartório No-
tarial de Lisboa, a cargo da notária Gabriela Costa da Palma Martins,
foram substituídos integralmente os estatutos da associação Clube
Ferroviário de Portugal, com sede na Rua de Santa Apolónia, 59 e
63, concelho de Lisboa, com o número de identificação de pessoa
colectiva 501257292, que durará por tempo indeterminado, sem fins
lucrativos.

A associação tem por fim, nos termos do artigo 2.º, dos
estatutos: promoção dos seus sócios nas áreas cultural, desportiva e
recreativa, através de acções de âmbito interno, local, regional,
nacional ou internacional.

Tem como condições essenciais para a admissão de sócios:
a) Todas as pessoas, nas situações de activo, pré-reforma ou refor-

ma que desempenhem ou tenham desempenhado a sua actividade
profissional na CP, na REFER, na FERTAGUS, no INTF, na DGTT,
no Ministério dos Transportes, ou ainda nas empresas participadas
das anteriores, que existam ou venham a constituir-se;

b) Todas as entidades que desenvolvam a sua actividade, no todo
ou em parte, no âmbito do sector do transporte ferroviário;

c) Todas as pessoas ou entidades que, não se enquadrando nas
condições das alíneas anteriores, pretendam contribuir para a vida do
CFP em qualquer das suas vertentes.

11 de Dezembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-121 174

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DO VALE DA CAMPANHÃ

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2000, lavrada a
fl. 70, do livro de escrituras diversas n.º 207-D, do 2.º Cartório Nota-
rial de Vila do Conde, a associação Fundação para o Desenvolvimento
do Vale da Campanhã, com o número de identificação de pessoa colec-
tiva 503619752, com sede na Rua de Contumil, 107, da freguesia de
Campanhã, do concelho do Porto, procedeu à alteração parcial dos
seus estatutos, deslocando a sua sede social para a Quinta da Bonjóia,
sita na Rua da Bonjóia, 185, da referida freguesia de Campanhã.

Vai conforme.

9 de Novembro de 2000. � O Ajudante Principal, João Evangelino
Gomes de Freitas. 10-2-121 182

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS PENEDOS

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2000, lavrada
de fl. 86 a fl. 88, do livro de notas para escrituras diversas n.º 214-A,
do Cartório Notarial de Proença-a-Nova, a cargo da notária interina
Olga Maria de Carvalho Samões, foi constituída uma Associação sem
fins lucrativos, que adopta a designação de Associação Amigos dos
Penedos, tem a sua sede na Rua Principal, Penedos, freguesia de
Almagreira, concelho de Pombal, tem por objecto a aquisição de um
terreno, construção e gestão da instalação, realização de iniciativas
culturais, recreativas e desportivas.

Está conforme.

13 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Helena Teixeira
Marques Xavier. 10-2-121 183

CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ

Certifico que, por escritura pública de 21 de Novembro de 2000,
lavrada no 1.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, exarada a
fl. 127, do livro n.º 126-I, foi constituída a associação acima identi-
ficada, com sede na Rua dos Desportos, na freguesia de Esmoriz,
concelho de Ovar, cujos órgãos são: a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal e cujo objecto consiste em:

a) Promover a população de Esmoriz e do restante concelho, a
nível sócio-económico e educativo, visando a consolidação dos Di-
reitos do Homem, no exercício responsável da cidadania;

b) Proporcionar o desenvolvimento integrado de grupos sociais em
risco e restante população, rompendo com os ciclos de exclusão e
marginalização, juntando processos de mudança e inclusão social;

c) Fomentar a participação dos agentes locais, bem como a coope-
ração e solidariedade activa entre pessoas, famílias e grupos sociais,
suscitando ainda a intervenção e apoio dos poderes públicos, na rea-
lização dos objectivos da Associação.

O seu âmbito de acção abrange preferencialmente as freguesias de
Esmoriz e Cortegaça, estendendo-se progressivamente a outras fre-
guesias do concelho e concelhos limítrofes.

27 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Madalena de Jesus
Soares Oliveira Martins. 10-2-121 184

CASA DO BENFICA EM ALCOBAÇA

Certifico que, por escritura lavrada em 18 de Outubro de 2000,
exarada a fls. 86 e seguintes, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 131-G, do Cartório Notarial de Alcobaça, a cargo da notária,
licenciada Maria Adelaide Nunes da Silva Freixinho, foi constituída
uma associação, com sede na Rua de Alexandre Herculano, 5, 7, 9,
11 e 13, nesta cidade, freguesia e concelho de Alcobaça, com a deno-
minação de Casa do Benfica em Alcobaça, a qual tem por objecto
promover as relações de convívio social, nomeadamente, as de cariz
cultural, desportivo e recreativo entre os associados e muito
especialmente: promover a defesa do bom nome, prestígio e interes-
se do Sport Lisboa e Benfica; contribuir localmente para as boas re-
lações do Sport Lisboa e Benfica, com os outros clubes desportivos
de demais entidades; fomentar o benfiquismo, inclusivamente no
âmbito da captação de sócios para o Sport Lisboa e Benfica e manter
a mais estreita colaboração e solidariedade com o Sport Lisboa e
Benfica, com respeito pelos seus estatutos, regulamentos e delibera-
ções pertinentes, cujos órgãos são: a assembleia geral, o conselho fis-
cal e a direcção.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Dalila Maria Figueiredo
Guerra da Silva. 10-2-121 185

CLUBE COMPANHIA DOS MARES

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 26 de Outubro cor-
rente, lavrada de fl. 26 v.º a fl. 27 v.º, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 416-C, do 1.º Cartório Notarial de Setúbal, a cargo do
licenciado José Manuel Fernandes, foi constituída uma associação, com
a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Afonso Castro,
lote 21, 1.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, do
concelho de Setúbal, que tem por objecto a prática de actividades no
âmbito cultural, recreativo e desportivo.

A associação é uma estrutura associativa de direito privado, sem
fins lucrativos, que goza de personalidade jurídica.

A associação é constituída por um número ilimitado de associados
de ambos os sexos e de quaisquer idades, os quais concorrem para o
seu património social com serviços e quotizações.

Os associados podem ser efectivos, auxiliares, de mérito e benemé-
ritos.

Perdem a qualidade de associados, os que não tiverem a sua
quotização actualizada ou se se encontrarem a cumprir pena de
suspensão.

Está conforme.

26 de Outubro de 2000. � O Notário, José Manuel Fernandes.
10-2-121 186

TERRA-LABIRINTO � ASSOCIAÇÃO
PARA A PROMOÇÃO DE AUTORES

Sede: Travessa Soares Veloso, 76, na freguesia e concelho de Fafe

Certifico que, por escritura de 28 de Novembro de 2000, lavrada
no Cartório Notarial de Fafe, a cargo da notária Maria Cristina Aze-
vedo Pinho Sousa, exarada de fl. 34, do livro de escrituras diversas
n.º 552-A, foi constituída a Associação, com a denominação em epí-
grafe, cujo objecto é a representação e promoção de autores.

Podem ser associados todos os indivíduos que se identifiquem com
os objectivos desta.

O pedido de admissão deverá ser apresentado à direcção, mediante
proposta subscrita por dois associados efectivos, que decidirá a sua
aceitação nos sete dias seguintes à apresentação.
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A Associação tem as seguintes categorias de associados: efectivos
e honorários.

Está conforme.

30 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Rodrigues da Cunha. 10-2-121 187

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA
DO VILAR � MOIMENTA DA BEIRA

Certifico que, no dia 21 de Novembro de 2000, encontra-se exa-
rada de fl. 48 a fl. 49, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 28-C, do Cartório Notarial de Moimenta da Beira, a cargo do
notário substituto David Gomes, em que foi constituída uma Asso-
ciação, de fins não lucrativos, que adoptou a designação de Associa-
ção Cultural, Recreativa e Desportiva do Vilar � Moimenta da Beira,
a qual tem a sua sede no lugar e freguesia de Vilar, concelho de
Moimenta da Beira, e durará por tempo indeterminado e tem por
objecto fixar os jovens da freguesia de Vilar e de os aproximar
através de actividades culturais, recreativas e desportivas; criar
infra-estruturas para a gestão administrativa e para actividades
culturais e recreativas; criar e dinamizar programas a nível cultural,
recreativo e desportivo, para os jovens de Vilar.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2000. � O Notário Substituto, David Gomes.
10-2-121 188

LIGA DOS AMIGOS DA PRAIA DA CONSOLAÇÃO

Certifico que, por escritura exarada em 9 de Novembro de 2000,
iniciada a fl. 76, do livro de notas n.º 125-E, do 2.º Cartório No-
tarial de Torres Vedras, foi constituída a associação, com a deno-
minação em epígrafe, com sede na Avenida da Praia, 8, no lugar
da Estrada, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche,
pessoa colectiva n.º P-505162423, e durará por tempo indetermi-
nado.

A referida associação tem por objecto: as acções tendentes à defesa
dos interesses da Praia da Consolação, nomeadamente, no que toca à
defesa ao ambiente do urbanismo, da boa circulação rodoviária, da
instalação de infra-estruturas de modo a proporcionar uma boa
qualidade de vida às pessoas que aí residam, mesmo sem carácter de
permanência ou que, por qualquer motivo se encontrem na área urbana
da localidade.

Podem ser sócios da Liga, além dos sócios fundadores e honorá-
rios, todas as pessoas singulares ou colectivas que havendo-o solicita-
do, venham a ser admitidos pela direcção.

Serão eliminados:
a) Os sócios que, sem motivo justificado, se atrasem em mais de

12 meses no pagamento das suas quotas e que, depois de avisados pela
direcção, não liquidarem os seus débitos no prazo de 30 dias;

b) Os sócios que deixem de cumprir os seus deveres e aqueles cujo
procedimento prejudique os interesses, a ordem, o bom nome da
Liga ou os interesses da Praia da Consolação, que a Liga se propõe
defender.

Para obrigar a Liga são necessárias as assinaturas conjuntas de dois
dos directores.

Os casos omissos nos estatutos, serão objecto de deliberação da
direcção, devendo todavia, tais deliberações ser submetidas à ratifica-
ção da assembleia geral se tal for requerido por 50% dos sócios ins-
critos.

As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Lei e pela as-
sembleia geral.

Conferido, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Carvalho e Silva. 10-2-121 189

AERO CLUBE DA COSTA VERDE

Certifico, narrativamente, que, no Cartório Notarial de Sever do
Vouga, a cargo da notária interina, licenciada Dinora Rocha Martins

Gomes, no dia 17 de Maio de 2000, exarada a fl. 74 e seguintes, do
livro de escrituras diversas n.º 790-B, foi celebrada uma escritura de
alteração de estatutos da associação, denominada Aero Clube da Cos-
ta Verde, com sede na Rua da Lagoa, freguesia de Paramos, concelho
de Espinho, pessoa colectiva n.º 501174125, relativamente ao ar-
tigo 8.º, dos estatutos, o qual passa a ter a seguinte redacção:

8.º

Constituem património do Aero Clube da Costa Verde, a receita
das jóias, as receitas resultantes das quotas, quer as que conferem a
qualidade de sócio, quer as resultantes das prestações de serviços
relacionadas com a prática de actividades desportivas, bem como as
transmissões com ela conexas, destinam-se ao funcionamento do
Clube.

Está conforme.

17 de Maio de 2000. � A Ajudante, Lurdes Maria da Silva Pereira
Tavares. 10-2-121 190

ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO TRATAMENTO AMISTAD

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 1999, iniciada
a fl. 148 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 112-F,
do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Aveiro, a cargo do notá-
rio José Carreto Lages, foi constituída uma Associação sem fins
lucrativos, que adopta a denominação de Associação Prevenção
Tratamento � AMISTAD, com sede na Calçada dos Mestres, 59,
1.º, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, e tem objectivos: a
prevenção, tratamento de jovens seropositivos e em situação de
risco.

Serão sócios desta Associação, todas as pessoas que, tendo solicita-
do à direcção, a sua admissão, tenham por decisão desta, sido admi-
tidas.

1 � Os sócios que violarem os deveres estabelecidos no artigo 4.º,
ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão;
c) Demissão.
2 � São demitidos os sócios que, por dolosos, tenham prejudicado

a Associação.
3 � A demissão é uma sanção da exclusiva competência da assem-

bleia geral, sob proposta da direcção. As sanções das alíneas a) e b),
do número anterior, são da competência da direcção.

4 � A suspensão não desobriga o pagamento das quotas, mas retira
o direito de voto.

Está conforme ao original.

8 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-121 198

ASSOCIAÇÃO JUVENIL E RECREATIVA
CHAMA VIVA DE BRAGANÇA

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Bra-
gança, em 21 de Novembro de 2000, exarada a fls. 41 e seguintes, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 163-C, foram alterados os
estatutos da Associação, sem fins lucrativos, denominada Associação
Juvenil e Recreativa Chama Viva de Bragança, pessoa colectiva
n.º 505010577, com sede na Rua de São Francisco, 12, na cidade de
Bragança, que foi constituída por escritura de 27 de Junho do corrente
ano, iniciada a fl. 34 v.º, do livro respectivo n.º 165-D, aditando-lhe
o artigo 11.º, com o subtítulo «Finanças», que refere quais são as
receitas principais da dita Associação.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dulce Maria
Moreira de Sousa. 10-2-121 204

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES «OS FILHOS DA SERRA»

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 15 de Novembro
de 2000, lavrada a fls. 23 e seguintes, do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 45-C, do Cartório Notarial de Ourique, a cargo
da notária Maria Helena Serra de Barros Guerra, foi constituída uma
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Associação, denominada Associação de Caçadores «Os Filhos da Ser-
ra», que durará por tempo indeterminado e tem a sua sede na
Medronheira Grande, freguesia de Santana da Serra, concelho de Ourique,
tendo como objecto social: defender o desenvolvimento de actividade
venatória, promovendo o fomento, o ordenamento e a exploração de
caça e o exercício de actividades conexas; administrar campos de trei-
no de tiro e de cães de caça e explorações de caça em cativeiros, pro-
mover a formação e a instrução de caçadores e candidatos a caçadores,
representar e defender os interesses dos associados nas matérias relacio-
nadas com o objecto associado, cooperar com outras entidades nacio-
nais e estrangeiras, nas matérias de interesse da Associação.

A admissão dos associados compete à direcção.

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida em con-
trário do que nesta se transcreve.

15 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Maria Vitória Amaro.
10-2-121 210

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE POMBAL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada no Cartório Notarial
de Pombal, iniciada a fl. 80 v.º, do livro n.º 807-A, foi constituída
uma associação, com a denominação em epígrafe, com sede provisó-
ria do Rua do Dr. José dos Santos Alves, na cidade, freguesia e con-
celho de Pombal, a qual tem como objecto a promoção e divulgação
do ideal sportinguista e do Sporting Clube de Portugal e seus núcleos,
nas vertentes ética, desportiva e cultural, promoção de actividades
desportivas e exploração da sede.

Este núcleo terá as seguintes categorias de sócios:
a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Honorários.
1 � Serão sócios fundadores, todos os que na assembleia geral de

aprovação dos estatutos, bem como na assembleia geral de eleição dos
corpos sociais, estejam presentes e se tenham inscrito como sócios.

2 � Serão sócios honorários, todas as pessoas que, pelos seus con-
tributos ao núcleo mereçam da assembleia geral, essa categoria.

3 � Serão sócios efectivos todos os restantes.
A admissão dos sócios verifica-se:
1) Mediante pedido por escrito dos sócios;
2) Por falta de pagamento de quotas, por período superior a seis

meses, sem motivo justificado;
3) Ser posto gravemente em causa o Sporting Clube de Portugal,

ou este Núcleo e seus ideais.
Os sócios têm o dever de:
a) Pagar atempadamente as suas quotas;
b) Promover o núcleo;
c) Obedecer a estes estatutos e restantes directivas do Núcleo;
d) Desempenhar os cargos para que sejam eleitos ou nomeados.
Os sócios têm os seguintes direitos:
a) Votar e serem votados, quando maiores de 18 anos;
b) Propor novos sócios;
c) Pedir convocações de assembleias gerais, nos termos dos estatutos;
d) Usufruir as regalias que o núcleo possa proporcionar.
Nos casos omissos, nos presentes estatutos, aplicar-se-á suplemen-

tarmente o regime das associações definido na lei.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Adelina de Jesus Fer-
reira Gonçalves. 10-2-121 211

JUVENTUDE MUSICAL PORTUGUESA

Certifico que, por escritura lavrada no 23.º Cartório Notarial de
Lisboa, exarada a fl. 104, do livro n.º 274-F, em 29 de Novembro de
2000, foi alterado os estatutos da associação, denominada Juventude
Musical Portuguesa, com sede na Rua de Rosa Araújo, 6, 3.º, Lisboa,
que mantêm a sede e o objecto e denominação social inalteráveis e
alteraram os estatutos quanto aos seguintes artigos:

Artigo 3.º, alíneas a) e b) do § 2.º do artigo 5.º, alínea b) do § 2.º
do artigo 6.º e acrescentando o artigo 6.º-A, sendo suprimidas as
alíneas a) e b) do § 1.º do artigo 8.º, suprimir a alínea c) do § 4.º do
artigo 8.º e os artigos 39.º e 40.º e alterar o § 2.º do artigo 9.º, os
artigos 10.º, 36.º, 37.º e 38.º

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
de Almeida Adão Frescata Correia Pereia. 10-2-121 212

CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2000, lavrada de
fl. 137 a fl. 138 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 15-E,
do Cartório Notarial de Vila Real de Santo António, a cargo da no-
tária, licenciada Maria de Lourdes Rocheta de Almeida Alves, foi
constituída uma associação, sem fins lucrativos, com a denominação
em epígrafe, com sede no edifício da Câmara Municipal, na Praça do
Marquês de Pombal, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de
Santo António, a qual tem por objecto a promoção do bem estar dos
funcionários autárquicos e do desenvolvimento do concelho de Vila
Real de Santo António, através da implementação de acções de ca-
rácter cívico, social, cultural, recreativo e desportivo.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2000. � O Ajudante, José Viegas Rufino.
10-2-121 213

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À CIRURGIA
PLÁSTICA EGAS MONIZ

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro do corrente ano,
lavrada no 15.º Cartório Notarial de Lisboa, exarada a fl. 138, do
livro n.º 252-I, foi constituída uma Associação, sem fins lucrativos, a
qual adoptou a denominação de Associação Portuguesa de Apoio à
Cirurgia Plástica Egas Moniz, vai ter a sua sede no Hospital Egas
Moniz, na Rua da Junqueira, 126, 8.º, na freguesia de Alcântara,
concelho de Lisboa.

A Associação tem por objecto o desenvolvimento científico e
técnico da cirurgia plástica e reconstrutiva e apoio na formação a
cirurgiões plásticos.

Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colectivas que
demonstrem interesse na prossecução dos fins da Associação, e que
nesta não exerçam funções remuneradas.

Existem três categorias de associados: fundadores, efectivos e
honorários.

Sócios fundadores � os que constituem a Associação;
Sócios efectivos � todos os que forem admitidos na Associação;
Sócios honorários � aqueles que em função dos seus méritos ou

serviços idênticos ou semelhantes aos da Associação, por esta ve-
nham a ser distinguidos como tal.

Adquire a qualidade de associado quem para o efeito for proposto
por dois associados, no pleno uso dos seus direitos sociais e como tal
venha a ser admitido pela direcção.

Os associados podem ser excluídos por sua morte ou exclusão: com
a saída voluntária da Associação ou com a demissão decretada pela
direcção, mediante deliberação devidamente fundamentada.

Está conforme ao original.

26 de Outubro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-121 219

APPACDM DE LISBOA � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Certifico que, por escritura lavrada em 16 de Novembro de 2000,
exarada a fl. 16, do livro de escrituras diversas n.º 170-C, foi consti-
tuída uma Associação, com a denominação de APPACDM de
Lisboa � Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental, a qual tem a sua sede na Avenida do 5 de Outu-
bro, 104, 5.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

Que a referida Associação, tem por objecto: promover a integra-
ção na sociedade do cidadão com deficiência mental, no respeito pelos
princípios de normalização, personalização, individualização e
bem-estar; promover o equilíbrio das famílias dos cidadãos com defi-
ciência mental; sensibilizar e corresponsabilizar a sociedade e o Esta-
do, nas suas várias formas, no papel que lhes cabe na resolução dos
problemas do cidadão com deficiência mental e respectiva família;
defender e promover os reais interesses e satisfação das necessidades
do deficiente mental nas instituições, no trabalho, no lar e na socie-
dade, tendo como princípios básicos: partilhar lugares comuns; fazer
escolhas; desenvolver capacidades; ser tratado com respeito e ter um
papel socialmente valorizado; crescer nas relações; sensibilizar os pais
e famílias, motivando-os para a defesa dos direitos dos seus familia-
res e apetrechando-os para a assunção das responsabilidades que lhes
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cabem, na condução de uma perspectiva de educação permanente na
Escola e na família; humanizar e normalizar as estruturas de resposta de
modo a desenvolverem meios não restritivos para o deficiente mental;
defender e promover a necessária adequação da legislação portuguesa e
comunitária, no sentido de serem reconhecidos e respeitados os direi-
tos e deveres do cidadão com deficiência mental; promover activida-
des culturais, recreativas, desportivas, de lazer e tempos livres.

Que, podem ser associados as pessoas singulares, maiores de 18 anos
e as pessoas colectivas.

Existem quatro categorias de associados: efectivos, apoiantes, ho-
norários e beneméritos.

Podem ser associados efectivos: os familiares até ao terceiro grau,
mesmo que em linha colateral e os tutores de cidadãos com deficiên-
cia mental; e as pessoas singulares, que prestem serviços relevantes e
regulares à Associação, que por ela se interessem activamente e se-
jam já associados apoiantes, tenham sido propostas para associados
efectivos à assembleia geral e por ela aprovados, sob proposta da
direcção ou de pelo menos, 20 associados efectivos no gozo dos seus
direitos.

17 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Hélder Lopes Ferreira.
10-2-121 220

ASSOCIAÇÃO ARTE E CÔR

Certifico que, por escritura lavrada hoje, exarada de fl. 99 a fl. 104,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 153-H, do 1.º Cartório
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 Luciano Cordeiro, 5, 3.º, direito, Paço de Arcos, Oeiras.

A Associação tem por fim a promoção de acções sociais e cultu-
rais e iniciativas de desenvolvimento local e regional.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção, o conse-
lho fiscal e a coordenação.

Podem ser associados todos os indivíduos admitidos pelos órgãos da
Associação e mediante o pagamento de uma jóia inicial e de uma quota
mensal, em dinheiro e de montantes a fixar em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Filipe
Soares Mendes Mota Guerra. 10-2-121 239

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA
OS AMIGOS DA BOLA E DO CONVÍVIO

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, exarada
a fls. 37 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 214-S, do Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi constituída uma
Associação, com a denominação em epígrafe, com sede no Centro
Comercial Rio Lima, loja 16, na freguesia e concelho de Ponte de
Lima, a qual tem como objecto promover o convívio desportivo entre
os seus sócios.

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

Está conforme o original, na parte transcrita.

27 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Alberto da Cunha Nunes.
10-2-121 265

COLECÇÃO B, ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Vidigueira, no dia 10 de Outubro de 2000, lavrada a fls. 99 v.º e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 77-C, foi cons-
tituída uma Associação, denominada Colecção B, Associação Cultu-
ral, tem a sua sede na Rua de Manuel Lopes Fortuna Júnior, 130,
freguesia da Madalena, concelho de Gaia, cujo objecto consiste na
criação, produção e promoção de eventos artísticos e culturais; no
desenvolvimento de projectos de formação nos domínios da criação
artística; na pesquisa e desenvolvimento de estratégias promovendo
o coleccionismo, nomeadamente, centrado com objectos de classe B.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � O Notário, Ardechir Cae-Cobade
Rostom. 10-2-121 266

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA
SUPERIOR DE ESTUDOS INDUSTRIAIS

E DE GESTÃO � NÚCLEO DA PÓVOA DE VARZIM

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 2000, lavrada de
fl. 21 a fl. 21 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 112-F, do 2.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária,
licenciada Maria da Conceição de Sousa Leite, foi constituída uma
Associação, com a denominação em epígrafe, a qual tem a sua sede
na Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão da Póvoa de
Varzim, sita na Avenida de Mouzinho de Albuquerque, cidade da Póvoa
de Varzim, cujo objecto consiste em:

a) Promover o convívio e o intercâmbio de experiências académi-
cas e profissionais entre Antigos Alunos da Escola Superior de Estudos
Industriais e de Gestão da Póvoa de Varzim � E. S. E. I. G.-P.V., e
contribuir para a manutenção e reforço dos laços de solidariedade que
unem todos os antigos alunos;

b) Contribuir para o acréscimo do prestígio e da dignificação da E.
S. E. I. G.-P. V.;

c) Realizar ou colaborar na realização de cursos, seminários,
colóquios, conferências e outros que visem a actualização dos conhe-
cimentos científicos, técnicos e profissionais dos membros;

d) Promover trocas de ofertas e necessidades de emprego, e desen-
volver esforços na obtenção de estágios e bolsas de estudo para os
membros;

e) Dentro do espírito de manutenção, reforço das relações e de
contribuição para o acréscimo do prestígio da E. S. E. I. G.-P. V.,
promover encontros e consultar os membros sobre matérias relacio-
nadas com aspectos científicos, técnicos, pedagógicos e de aceitação
pelo mercado dos cursos por eles obtidos, remetendo as respectivas
conclusões aos órgãos da E. S. E. I. G.-P. V.;

f) No âmbito dos seus objectivos e sempre que para tal for solici-
tada, colaborar com quaisquer instituições, em especial com os ór-
gãos e a Associação de Estudantes da E. S. E. I. G.-P. V., com o
Instituto Politécnico do Porto, e com associações profissionais e de
classe que integrem antigos alunos da E. S. E. I. G.-P. V.;

g) Cooperar com todas as entidades de âmbito nacional ou regio-
nal, que prossigam objectivos de fomento cultural, económico ou
social;

h) Promover actividades filantrópicas, culturais, recreativas e des-
portivas, tendo em vista a consecução dos seus objectivos;

i) Implementar actividades de cooperação com a comunidade.

Está conforme e confere com o original, na parte transcrita.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Gon-
çalves Pinheiro Santos. 10-2-121 267

ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DA MAIA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 17 de Novembro
de 2000, lavrada a fl. 88, do livro de notas n.º 309-F, do Cartório
Notarial da Maia, a cargo da notária, licenciada Belmira Cândida de
Campos Fernandes Barbosa, foi constituída uma Associação, que gira
sob a denominação em epígrafe, com sede na Praça do Município, na
cidade da Maia.

O objecto da referida Associação, consta do artigo 2.º dos respec-
tivos estatutos e as condições essenciais para admissão de associados,
constam dos artigos 5.º e 6.º, dos mesmos estatutos, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto:
a) Congregar pessoas, singulares ou colectivas e instituições que se

dediquem ao estudo, progresso, prática e difusão da ciência e cultural
jurídicas;

b) Valorizar e defender a tradição jurídica nacional e de demais países
e comunidades de expressão portuguesa;

c) Estabelecer relacionamento, intercâmbio e colaboração dos cul-
tores do Direito de Portugal e de outros países, especialmente de
expressão portuguesa, das universidades e do foro;

d) Apresentar aos competentes órgãos, propostas de criação, mo-
dificação ou revogação de leis e regulamentos;

e) Promover a discussão das alterações legislativas de maior inte-
resse, nacional ou regional, apresentando aos órgãos competentes as
respectivas conclusões;

f) Esclarecer a população sobre questões de Direito de reconhecido
impacto nacional;
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g) Colaborar com os órgãos representativos dos diversos operado-
res judiciários no aperfeiçoamento do exercício das respectivas pro-
fissões;

h) Praticar quaisquer outras actividades que possam contribuir para
o desenvolvimento da ciência, cultura e prática jurídicas.

ARTIGO 5.º

Podem ser associados efectivos, todas as pessoas que, pelo seu gé-
nero de estudo ou actividade, possam contribuir para a prossecução
dos fins da Associação, nomeadamente:

a) Os magistrados, advogados, conservadores, notários, solicitadores,
funcionários de justiça e funcionários administrativos;

b) Os doutores, mestres, licenciados ou bacharéis em Direito ou
Solicitadoria;

c) Os docentes das disciplinas de Direito, Solicitadoria e disciplinas
afins, ministradas no Instituto Superior da Maia;

d) Os docentes das disciplinas de Direito, Filosofia e disciplinas afins
das escolas secundárias;

e) Os alunos de qualquer Curso de Direito e do Curso Superior de
Solicitadoria do Instituto Superior da Maia.

ARTIGO 6.º

Podem ser associados correspondentes:
a) Os assinantes da revista da Associação;
b) Os correspondentes literários desse mesmo órgão;
c) Os indivíduos, instituições ou sociedades que prestem à Associa-

ção apoio apreciável.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � O Ajudante, Abílio Augusto de Oliveira
e Sá. 10-2-121 268

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE LAGOAÇA

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2000, exarada a
fls. 61 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 20-C,
do Cartório Notarial de Freixo de Espada à Cinta, a cargo da notária
licenciada Ana Maria Maia Taborda, foi constituída uma Associação,
nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A Associação Amigos de Lagoaça, adiante designada A. A. L., é
uma colectividade cultural, fundada em 26 de Abril de 1998, e rege-se
pelos presentes estatutos, pelo regulamento geral interno e pela le-
gislação vigente.

ARTIGO 2.º

A A. A. L., tem por fins a defesa do património da freguesia, a
promoção de estudos históricos, etnográficos e linguísticos e a
fomentação de actividades culturais de índole diversa.

ARTIGO 3.º

A A. A. L., é independente do Estado, dos partidos políticos e das
organizações religiosas ou de quaisquer outras.

ARTIGO 4.º

Todos os sócios da A. A. L., têm o direito de exprimir e divulgar
livremente o seu pensamento, pela palavra, pela imagem ou por qual-
quer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e
de ser informados, sem impedimentos e discriminações.

ARTIGO 5.º

O exercício dos direitos consignados no artigo anterior não pode
ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura.

ARTIGO 6.º

A A. A. L., tem a sua sede, instalações sociais e culturais
em Lagoaça, podendo possuir instalações em quaisquer outras lo-
calidades.

ARTIGO 7.º

São corpos gerentes da A. A. L.: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, os quais funcionarão conforme o estipulado pelos
artigos 171.º e 175, do Código Civil.

Podem ser criadas secções para coadjuvar a direcção.

ARTIGO 8.º

Internamente, a assembleia geral é soberana, e perante ela, res-
ponde a direcção, cuja actividade está sujeita permanentemente à
inspecção do conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

A A. A. L., é representada por toda a direcção, cujo presidente
tem função coordenadora, e a ele compete a iniciativa e a superin-
tendência em todas as suas actividades.

ARTIGO 10.º

Constituem património da A. A. L., a sede social, a receita da
quotização anual do sócio, os subsídios concedidos por organismos
oficiais ou outros e taxas cobradas pelos serviços prestados e, me-
diante deliberação da assembleia geral, quaisquer bens adquiridos por
doação, deixa testamentária ou a título oneroso.

ARTIGO 11.º

A A. A. L., só poderá ser dissolvida, para além do estatuído no
artigo 182.º do Código Civil, por motivos de tal força graves e insu-
peráveis que tornem impossível a realização dos seus fins, mediante
resolução da assembleia geral extraordinária, expressamente
convocada para o efeito, ficando o seu património sujeito ao
preceituado no artigo 166.º, n.os 1 e 2 do Código atrás mencionado.

ARTIGO 12.º

Qualquer cidadão, no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos,
pode requerer a sua admissão como sócio, desde que esteja disposto a
colaborar na realização dos objectivos e fins expressos nos estatutos e
demais regulamentação emanada da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Os deveres e os direitos dos sócios serão definidos pelo regulamen-
to geral interno.

ARTIGO 14.º

As penalidades e perda de qualidade de sócio, serão definidas pelo
regulamento geral interno.

ARTIGO 15.º

Nos casos omissos nestes estatutos, rege o regulamento geral in-
terno, cuja aprovação compete à assembleia geral.

Está conforme.

17 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Paulo Ma-
deira Sapage. 10-2-121 270

CLUBE DE PESCA «AMIGOS DAS AREIAS»

Certifico que, no Cartório Notarial de Benavente, lavrada a fl. 51,
do livro de notas n.º 66-G, se encontra exarada, com data de 10 de
Novembro corrente, uma escritura de constituição da associação em
epígrafe, e de cujos estatutos consta o seguinte:

a) A associação tem por objecto a pesca desportiva, júnior e sénior,
organização de torneios e confraternização;

b) A representação da associação é exercida pela assembleia geral,
direcção e conselho fiscal;

c) Os titulares dos órgãos dirigentes são eleitos em simultâneo e o
seu mandato terá a duração de dois anos;

d) A mesa da assembleia geral será composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário;

e) A direcção é composta por cinco membros, sendo: um presidente,
um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal;

f) Compete à direcção a gestão de toda a actividade da associação,
com vista à prossecução dos fins sociais;

g) A associação obriga-se com a intervenção conjunta do seu pre-
sidente e do tesoureiro;

h) No caso de dissolução da associação, todos os seus bens terão o
destino que a assembleia determinar, dentro dos limites legais.

É certidão de narrativa que, está conforme ao original e foi extraí-
da para fins de publicação.

22 de Novembro de 2000. � A Notária, Lúcia Maria de Ataíde
Oliveira Sucena. 10-2-121 288
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VITIVERDE � ASSOCIAÇÃO DE VITICULTORES
DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES

Certifico que, por escritura outorgada em 20 de Novembro de 2000,
exarada a fls. 13 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 280-B,
do 1.º Cartório Notarial do Porto, a cargo da notária, licenciada Maria
Elvira Alpoim Leal de Mariz, foi alterado os estatutos da Associa-
ção, denominada VITIVERDE � Associação de Viticultores da Re-
gião dos Vinhos Verdes, com sede na Rua do Salgueiral, 86, 2.º, sala
8, da freguesia de Paranhos, desta cidade.

Está conforme.

20 de Novembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-121 289

CALENDÁRIO � ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL

Certifico que, por escritura de ontem, exarada de fl. 59 a fl. 60, do
livro de escrituras diversas n.º 195-E, do 1.º Cartório Notarial de Vila
Nova de Famalicão, a cargo da notária, licenciada Cristina Luísa de
Moura Ramos, foi constituída uma Associação, sem fins lucrativos,
com a denominação em epígrafe, com sede no lugar de Vitória, fregue-
sia de Calendário, deste concelho, que durará por tempo indeterminado,
que tem como objecto: promoção e desenvolvimento de actividades de
carácter social, cultural, recreativas e desportivas, e da qual qualquer
pessoa pode ser associada desde que preencha os requisitos legalmente
exigidos para este tipo de associações.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

6 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Livração
Azevedo de Sousa Cruz. 10-2-121 290

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RADIODIFUSÃO � APR

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 11 de Outubro de
2000, lavrada com início a fl. 134, do livro de notas n.º 607-B, do
4.º Cartório Notarial de Lisboa, foram alterados os estatutos da As-
sociação, denominada Associação Portuguesa de Radiodifusão � APR,
abreviadamente designada por Associação, com sede em Lisboa, na
Avenida das Descobertas, 17, podendo criar delegações noutros pon-
tos do país.

Que, se procede à alteração dos estatutos da Associação, da seguinte
forma:

1) São eliminados os n.os 4, 5 e 6 do artigo 6.º, as alíneas e) e f) do
artigo 7.º, a alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º, o n.º 2 do artigo 14.º, o
n.º 2 do artigo 21.º, a alínea c) do artigo 22.º, os artigos 23.º, 24.º,
25.º, 26.º, 27.º, 30.º, 31.º e 32.º;

2) Os antigos artigos dos estatutos, n.os 7, 8, 9, 10 e 11 do artigo 6.º
passam a constituir os n.os 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 6.º; as antigas
alíneas e), f) e g) do artigo 9.º; as alíneas d) e e) do artigo 22.º, res-
pectivamente as alíneas c) e d) do artigo 22.º, os artigos 28.º, 29.º,
33.º, 34.º, 35.º e 36.º, respectivamente, os artigos 22.º, 23.º, 24.º, 25.º,
26.º e 27.º;

3) O corpo dos artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 14.º,
15.º, 17.º, 21.º e dos nonos 22.º, 23.º, 24.º, 27.º, aditando um novo
28.º, passando estes artigos a ter a redacção seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objectivos e funcionamento

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A Associação continua a adoptar a denominação de Associa-
ção Portuguesa de Radiodifusão � APR, adiante abreviadamente,
designada por «Associação».

2 � A Associação, tem sede em território nacional, provisoria-
mente, em Lisboa, na Avenida das Descobertas, 17, podendo criar
delegações noutros pontos do País.

ARTIGO 2.º

Objectivos

1 � São objectivos da Associação:
a) Criar e coordenar os meios de actuação destinados a apoiar o

exercício da actividade de radiodifusão;

b) Defender os valores característicos e os interesses comuns, morais
e materiais, das rádios;

c) Favorecer o reconhecimento e a extensão do direito à radiodi-
fusão;

d) Representar os interesses dos seus associados, em todas as ins-
tâncias nacionais e internacionais;

e) Promover e coordenar estudos sobre todas as questões relativas
à radiodifusão;

f) Colaborar na coordenação e regulamentação do exercício da
actividade de radiodifusão e proteger os seus associados contra
eventuais práticas de concorrência desleal;

g) Assistir e representar cada um dos associados, a pedido destes,
em caso de necessidade e na medida do possível, em todos os litígios
com terceiros;

h) Celebrar convenções colectivas de trabalho;
i) Filiar-se ou estabelecer relações de intercâmbio e apoio mútuo

com outras associações de rádios de carácter nacional ou internacio-
nal;

j) Promover trocas de serviços, programas e outras formas de
colaboração entre as rádios associadas ou entre estas e outras entida-
des ou prestar serviços aos seus associados.

2 � Para atingir os seus objectivos, a Associação disporá dos meios
técnicos e de estudo adequados, nomeadamente, de serviços, sede e
comissões especializadas e outras estruturas de consulta.

CAPÍTULO II

Associados da Associação, admissão e exclusão

ARTIGO 4.º

Associados

1 � A Associação tem como associadas as entidades detentoras de
alvará para o exercício da actividade de radiodifusão.

2 � Cada associado, nomeará um mandatário que o representará
na Associação, habilitando-o com os competentes poderes de
representação.

3 � O mandatário nomeado para os efeitos do número anterior,
pertencerá preferencialmente aos órgãos sociais ou à direcção da
entidade mandante.

4 � Poderão ser nomeados mandatários especiais para funções
específicas.

ARTIGO 5.º

Admissão

1 � O pedido de admissão é feito em impresso próprio subscrito
pelo requerente.

2 � O pedido de admissão terá de ser aprovado pela direcção.
3 � Da deliberação da direcção que recuse a admissão poderá o

candidato a associado recorrer no prazo de 30 dias a contar da noti-
ficação para a assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Exclusão

1 � A qualidade de associado perde-se:
a) Por vontade do associado manifestada por forma escrita;
b) Por falta de pagamento de três quotas mensais, se 30 dias após

a notificação registada, não for regularizada a situação;
c) Por conduta gravemente contrária aos estatutos, ou que

desprestigie a Associação ou perturbe o seu normal funcionamento
ou ainda que exprima acto ou omissão manifestamente lesivos dos
seus fins.

2 � A exclusão de sócio, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1,
opera-se por decisão da direcção verificados os factos que a determi-
nam.

3 � A exclusão de associado, nos termos da alínea c), só pode
operar-se sob proposta apresentada à assembleia geral, pela direcção.

4 � Até à decisão da assembleia geral, poderá a direcção suspender
o exercício dos direitos e deveres do associado.

5 � Se a decisão da assembleia geral, for no sentido da não exclu-
são, o associado retomará todos os seus direitos e obrigações ineren-
tes como se nenhuma interrupção houvesse ocorrido.

6 � Nos casos previstos no n.º 3, a proposta de exclusão deverá
constar expressamente na convocatória da assembleia geral.

7 � O associado cuja exclusão seja proposta tem que ser sempre
convocado por escrito e de forma individualizada, por carta regista-
da, com uma antecedência nunca inferior a 10 dias, para se preten-
der, fornecer a defesa que entenda por conveniente na assembleia geral,
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sem prejuízo do estipulado no n.º 4, não podendo participar na vo-
tação.

8 � A exclusão do associado, somente poderá operar-se se apro-
vada por dois terços dos votos dos associados presentes.

CAPÍTULO III

Órgãos da Associação

SECÇÃO I

Parte geral

ARTIGO 7.º

Órgãos

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) O conselho consultivo.
2 � A mesa da assembleia geral: o conselho fiscal, a direcção e

oito membros do conselho consultivo, serão eleitos em assembleia
geral, por lista completa.

3 � O mandato para os órgãos referidos no número anterior é de
dois anos.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída pelos associados no pleno
uso dos seus direitos associativos.

2 � Para efeitos do número anterior não se consideram no ple-
no uso dos seus direitos os associados que à data não tenham liqui-
dado as mensalidades em dívida até ao mês anterior ao da assem-
bleia geral.

3 � Cada associado poderá mandatar um outro associado para a
representar através de carta enviada ao presidente da assembleia geral,
mas o número máximo de representações é limitado a três.

ARTIGO 9.º

Competência

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre as linhas gerais de
actuação da Associação e apreciar a sua execução pela direcção.

2 � Compete especificamente à assembleia geral:
a) Eleger e destituir a mesa da assembleia geral, o conselho fiscal,

a direcção e os oito membros do conselho consultivo, nos termos do
presente estatuto;

b) Apreciar e votar o relatório e contas do exercício anual e o
parecer do conselho fiscal;

c) Fiscalizar o cumprimento dos estatutos e aprovar regulamentos
internos;

d) Aprovar o montante da quota, sob proposta da direcção;
e) Decidir sobre a exclusão de membros da Associação;
f) Exercer qualquer outra competência prevista na Lei ou nestes

estatutos.
ARTIGO 10.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reúne-se, ordinariamente, duas vezes por
ano e extraordinariamente, sempre que o exijam a Lei ou os estatu-
tos, a pedido por escrito da direcção ou do conselho fiscal ou o soli-
cite igualmente por escrito o mínimo de um quinto dos seus associa-
dos.

2 � As convocatórias devem indicar de forma precisa, a ordem de
trabalhos, e devem ser enviadas aos associados com antecedência
mínima de 10 dias sobre a data da reunião.

3 � As convocatórias serão assinadas pelo presidente da mesa da
assembleia geral ou por quem o substitua.

4 � A assembleia geral só poderá funcionar à hora marcada desde
que estejam presentes ou representados pelo menos, metade do nú-
mero de associados, no pleno gozo dos seus direitos e meia hora mais
tarde seja qual for o número de associados presentes ou representa-
dos.

5 � A assembleia geral convocada extraordinariamente, só poderá
funcionar se estiverem presentes pelo menos dois terços dos reque-
rentes.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 14.º

Composição e eleição

A Associação é dirigida por uma direcção constituída por um nú-
mero ímpar de membros, entre cinco e nove, formada por um presi-
dente, um ou mais vice-presidentes, um tesoureiro, um secretário, um
ou mais vogais e três suplentes.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � A direcção tem todos os poderes necessários:
a) Para assegurar a gestão e o desenvolvimento da Associação e a

administração do património, nomeando a gestão de entidades ou
sociedades de que seja sócia ou faça parte;

b) Para celebrar convenções colectivas de trabalho.
2 � A direcção poderá designar um director-delegado e um ou mais

assessores.
3 � A direcção poderá criar comissões especializadas.
4 � Compete à direcção, a organização de um congresso, de dois

em dois anos, ou a decisão de delegar a organização do mesmo numa
entidade que considerar competente para o efeito.

5 � Elaborar e apresentar à assembleia geral proposta do montan-
te da quota.

ARTIGO 17.º

Deliberações

1 � As deliberações da direcção são tomadas por maioria de votos
dos membros presentes.

2 � Os trabalhos são dirigidos pelo presidente que tem voto de
qualidade.

3 � Na sua falta ou impedimento, o presidente será substituído
pelo vice-presidente que designar. Não sendo possível, será substitu-
ído por um membro da direcção que, para o efeito, for escolhido pelos
restantes.

4 � A direcção estabelecerá a sua orgânica e regulamento in-
terno.

SECÇÃO V

Conselho consultivo

ARTIGO 21.º

Constituição

O conselho consultivo é constituído por 15 membros, sendo oito
eleitos e os restantes cooptados na primeira reunião de cada man-
dato, de entre os associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 22.º

Competência

Compete ao conselho consultivo:
a) Eleger a respectiva mesa, composta por um presidente e um

secretário, bem como cooptar os restantes membros previstos no
artigo 21.º;

b) Aconselhar a direcção da Associação, quando esta o solicite ou
sempre que o conselho o julgue oportuno;

c) Dar parecer às propostas apresentadas pela direcção;
d) Elaborar o regulamento interno de funcionamento.

ARTIGO 23.º

Reuniões

1 � O conselho consultivo reúne-se, ordinariamente, uma vez por
ano, e extraordinariamente, sempre que o seu presidente, o convoque
por iniciativa própria, a pedido da direcção da Associação ou de um
terço dos seus membros.

2 � As reuniões do conselho consultivo terão lugar na sede social
da Associação.

3 � O conselho consultivo será convocado, com a antecedência
mínima de 10 dias.

4 � O conselho consultivo só poderá funcionar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros.

5 � As deliberações do conselho consultivo, são tomadas por
maioria dos membros presentes, tendo o seu presidente voto de qua-
lidade.
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6 � A direcção, quando o entender, poderá participar nas reuniões
do conselho consultivo, sem direito a voto, embora com direito de
intervenção.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 24.º

Receitas

Para a realização dos seus objectivos, tem a Associação as seguin-
tes receitas:

a) As quotizações mensais dos seus associados;
b) Entregas voluntárias dos seus associados;
c) Doações e legados;
d) Subsídios que sejam concedidos;
e) Venda de bens próprios, de publicações e de serviços diversos,

prestados aos associados ou a terceiros.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 25.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Dissolução e liquidação

1 � A proposta de dissolução e liquidação da Associação, deve ser
aprovada pela assembleia geral, em reunião extraordinária, convo-
cada para esse efeito e por maioria de três quartos de todos os seus
associados.

2 � Em caso de dissolução e liquidação terão os bens da Associa-
ção, o destino que a assembleia extraordinária prevista no número
anterior determinar, sem prejuízo do estabelecido na Lei.

3 � Para dar execução ao disposto nos números anteriores, elege-
rá a assembleia geral, uma comissão liquidatária, composta por um
mínimo de três associados.

ARTIGO 27.º

Alterações aos estatutos

As modificações dos estatutos terão de ser aprovadas por uma
maioria de três quartos dos associados presentes, em assembleia
geral especialmente convocada para o efeito nos termos do ar-
tigo 10.º

ARTIGO 28.º

Disposição transitória

O novo quadro de órgãos sociais, nomeadamente, o conselho
consultivo, só será eleito pela primeira vez, nas eleições que decor-
rerem para o biénio de 2001-2002, mantendo-se até esse momento
todos os órgãos sociais que actualmente existem na Associação.

5 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12-2-000 294

CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2000, exarada de
fl. 58 a fl. 58 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 11-D,
do Cartório Notarial de Arraiolos, a cargo da notária Maria Gabriela
Diniz da Fonseca Nunes Pimentel, foi outorgada uma escritura de
alteração de estatutos da Casa do Povo de Santiago Maior.

A Casa do Povo de Santiago Maior, é uma pessoa colectiva de
utilidade pública com o n.º 501158545, de base associativa, consti-
tuída por tempo indeterminado, com o objectivo de promover o
desenvolvimento e bem-estar da comunidade local, tem a sua sede
em Aldeia de Pias, concelho do Alandroal, e abrange a freguesia de
Santiago Maior.

A Casa do Povo tem por finalidade desenvolver actividades de
carácter social, cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a par-
ticipação dos interessados e em colaboração com o Estado, as autar-
quias e INATEL, proporcionar-lhes o apoio que em cada caso se jus-

tifique, por forma a contribuir para a resolução dos problemas da
população 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 cooperação com outras entidades; desenvolver acti-
vidades de apoio social, nas valências que, em cada caso, mais se jus-
tifiquem; fomentar a participação das populações nas acções tenden-
tes a satisfazer as necessidades da comunidade da respectiva área e a
melhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos social, cultural, des-
portivo e recreativo.

A Casa do Povo poderá ainda participar no planeamento de ac-
ções de carácter económico, social e cultural, que abranjam a respec-
tiva área.

O direito de frequentar as instalações da Casa do Povo e de parti-
cipar nas actividades de promoção sócio-cultural por ela desenvolvi-
das, reservado apenas aos sócios, poderá ser reconhecido, em condi-
ções análogas às dos sócios, a pessoas que não possam ter essa qualidade
por não reunirem as condições exigidas para serem sócios, ou ainda a
pessoas reconhecidamente carenciadas.

Podem ser inscritos como sócios da Casa do Povo todos os indiví-
duos 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 servi-
ços ou auxiliares com donativos consideráveis, sejam consideradas
merecedoras de tal distinção.

São órgãos da Casa do Povo: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

As receitas da Casa do Povo, inscrevem-se nas seguintes
rubricas: quotização dos sócios ou das pessoas referidas no artigo 9.º
dos estatutos; importâncias estabelecidas por regulamento interno para
a prática ou acesso a determinadas actividades; subsídios do Estado,
autarquias locais ou entidades privadas; subsídios atribuídos pelo Fun-
do Comum das Casas do Povo; compensação por serviços prestados
ou pela utilização de instalações, ao abrigo de regulamento ou de
acordos celebrados com serviços públicos e autarquias, ou com enti-
dades ou instituições particulares; donativos, legados ou heranças;
rendimentos de bens próprios e serviços; juros de fundos capitaliza-
dos; verbas atribuídas pelo Estado para a construção e conservação
de instalações da Casa do Povo e seu apetrechamento e para o finan-
ciamento das suas actividades.

Pelas infracções aos deveres estatutários cometidas pelos sócios são
aplicáveis, sem prejuízo da responsabilidade penal prevista na Lei, as
sanções de repreensão, de suspensão e de exclusão, de acordo com o
estipulado nos estatutos.

A Casa do Povo tem direito ao uso do emblema, bandeira e selo
próprio, aprovado pela assembleia geral.

Em caso de fusão ou extinção da Casa do Povo, os seus bens são
integrados no património da associação ou associações ou associa-
ções que dela resulte e ou prossigam os mesmos fins, com respeito
pela legislação aplicável.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Delfina de Jesus Piteira
Valente. 19-2-5471

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO MOSTEIRO

N.º 1 E JARDIM DE INFÂNCIA

Estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação adopta a designação de Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da Escola EB1 do Mosteiro n.º 1 e Jardim de
Infância, adiante designada por Associação, é constituída por tempo
ilimitado.

ARTIGO 2.º

Natureza

A Associação é alheia a qualquer ideologia política ou religiosa, é
independente de quaisquer organizações oficiais ou privadas. Não tem
fins lucrativos, rege-se pelos presentes estatutos e nos casos omissos
pelas disposição da lei geral.
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ARTIGO 3.º

Sede

A Associação tema sua sede na Escola EB1 do Mosteiro n.º 1, Rua
da Família Faria de Abreu, São Torcato, podendo esta localização ser
alterada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � Difundir a actividade escolar, associativa e outras afins, no sen-
tido de se obter um forte elo, que ligue por mútuos interesses os alunos,
a escola e a família, bem como outros interessados em colaborar.

2 � Possibilitar e facilitar o exercício do direito e dever que ca-
bem aos pais e encarregados de educação de orientarem actividade na
educação integral dos seus filhos e educandos.

3 � Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de educa-
ção, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primeiros
e principais educadores.

4 � Defender os interesses morais, culturais e físicos dos
educandos.

5 � Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social.
6 � Fomentar a qualidade de ensino.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 5.º

Podem ser sócios da Associação, todos os pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola EB1 do Mosteiro n.º 1 e Jardim de In-
fância de São Torcato.

ARTIGO 6.º

Direitos dos sócios

1 � São direitos dos sócios:
a) Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleitos para os

corpos gerentes da Associação;
b) Participar em todas as actividades promovidas pela Associação;
c) Solicitar a intervenção da direcção da Associação para a defesa

dos seus direitos como pais ou como encarregados de educação;
d) Criticar os actos dos corpos gerentes fundamentando a sua crítica;
e) Requerer a fotocópia de actas ou parte de actas das reuniões dos

corpos gerentes da Associação.

ARTIGO 7.º

Deveres dos sócios

1 � São deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias;
b) Colaborar nas actividades da Associação e contribuir para a

realização dos seus objectivos e prestígio da sua actuação;
c) Pagar as quotas anualmente, no início de cada ano lectivo;
d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 8.º

Perda da qualidade de sócios

1 � Perdem a qualidade de sócios:
a) Aqueles que voluntariamente o pedirem por escrito ao órgão

executivo da Associação;
b) Aqueles que faltarem ao cumprimento das suas obrigações

estatutárias.
2 � Compete ao conselho executivo declarar a perda da qualidade

de sócio.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação, eleição e destituição

ARTIGO 9.º

Especificação

1 � São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Eleição

1 � Os órgãos sociais da Associação, são eleitos pela assembleia
geral para o mandato de dois anos.

2 � Os órgãos eleitos tomarão posse perante o presidente da mesa
da assembleia geral.

3 � Findo o período dos respectivos mandatos, os elementos dos
órgãos sociais conservar-se-ão no exercício dos seus cargos até que
os novos eleitos sejam empossados.

4 � As eleições efectuam-se no início do ano lectivo.
5 � Sempre que haja eleições, as listas candidatas devem ser

apresentadas no início da assembleia à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Destituição

1 � Os elementos dos órgãos sociais, individualmente ou em
conjunto, são passíveis de destituição desde que ocorra motivo grave
para o bom nome da Associação.

2 � A destituição só poderá ter lugar em assembleia geral, expres-
samente convocada para apreciação da gravidade do motivo e para
ser válida, necessita de obter o voto favorável de, pelo menos, três
quartos dos membros efectivos presentes.

3 � Se a destituição referida nos números antecedentes abranger
mais de um terço dos elementos de um órgão social, deverá a mesma
assembleia deliberar sobre o preenchimento dos cargos vagos até à
realização de novas eleições.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Constituição

A assembleia geral é constituída por todos os sócios, no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 13.º

Composição da mesa

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

2 � O presidente nas ausências e impedimentos, será substituído
pelo primeiro secretário.

ARTIGO 14.º

Competência

1 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger os corpos sociais da Associação;
c) Discutir e votar o relatório e contas;
d) Fixar a quota mínima anual;
e) Deliberar sobre a extinção da Associação;
f) Apreciar as propostas, pareceres ou votos que lhe sejam subme-

tidos e deliberar sobre eles.
2 � Compete, nomeadamente, ao presidente da mesa:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos das sessões;
c) Assinar as actas com os secretários;
d) Empossar os sócios, nos cargos sociais para que forem eleitos.

ARTIGO 15.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
no início do ano lectivo.

2 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá, por convo-
cação do seu presidente quando este entenda necessário, ou por re-
querimento do conselho executivo, conselho fiscal ou de um número
não inferior a um terço de associados.

3 � O requerimento a que se refere o número anterior será dirigi-
do ao presidente da assembleia geral e deve designar concretamente o
objectivo da reunião.

4 � No caso da assembleia geral ser convocada pelos associados
esta só poderá funcionar se estiverem presentes pelo menos, dois terços
dos requerentes.

5 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convoca-
tória desde que estejam presentes a maioria dos associados, e em se-
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gunda convocatória, meia hora mais tarde, com qualquer número de
associados.

ARTIGO 16.º

Convocatória e ordem de trabalho

A convocação da assembleia geral será feita através de aviso pos-
tal enviado a cada um dos associados, com antecedência mínima de
oito dias e nele serão indicados o dia, a hora e o local da assembleia,
bem como a respectiva ordem de trabalho.

ARTIGO 17.º

Deliberações

1 � As deliberações são tomadas por maioria dos associados.
2 � Exceptuam-se os seguintes casos:
a) As deliberações sobre as alterações dos estatutos são tomadas

por maioria qualificada de três quartos dos associados presentes;
b) Nas deliberações sobre a dissolução da Associação terão que estar

presentes e votar favoravelmente três quartos dos associados em pleno
gozo dos seus direitos em reunião expressamente convocada para o
efeito.

SECÇÃO III

Conselho executivo

ARTIGO 18.º

Composição

O conselho executivo é composto por sete elementos: um presidente,
um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e três vogais.

ARTIGO 19.º

Competência

1 � Compete ao conselho executivo:
a) Representar a Associação e em seu nome defender os seus direi-

tos e assumir as suas obrigações;
b) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
c) Elaborar anualmente o relatório e contas da Associação;
d) Elaborar o plano de actividades da Associação.
2 � Compete especialmente ao presidente do conselho executivo

coordenar e orientar a actividade do conselho executivo, diligenciando
pela assiduidade e eficiência dos sócios; dirigir as suas reuniões e assi-
nar as actas com o secretário.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

1 � O conselho executivo deverá reunir ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente, sempre que os seus elementos enten-
dam ser necessário.

2 � O conselho executivo só poderá deliberar desde que estejam
presentes a maioria dos seus elementos.

3 � As deliberações são tomadas por maioria dos elementos pre-
sentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 21.º

Vinculação

Para vincular a Associação, é necessária a assinatura de dois ele-
mentos do conselho executivo, sendo um deles o presidente ou no
seu impedimento o vice-presidente.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
2 � Verificando-se o impedimento do presidente, as suas funções

passam a ser asseguradas pelos vogais.

ARTIGO 23.º

Competência

1 � Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais do conselho exe-

cutivo;

b) Verificar periodicamente a regularidade das contas;
c) Solicitar a convocação da assembleia geral extraordinária, sem-

pre que verificar a ausência de abusos ou irregularidades graves em
matéria de ordem económica e financeira.

ARTIGO 24.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reunirá sempre que o desempenho das suas
funções assim o exigir.

2 � As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com
a presença da maioria dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Regime financeiro

ARTIGO 25.º

Exercício

O ano social da Associação, corresponde ao ano escolar.

ARTIGO 26.º

Receitas

Constituem receitas da Associação: as quotizações dos associados;
os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe sejam
atribuídos.

ARTIGO 27.º

Despesas

Constituem despesas da Associação: o pagamento de material, ser-
viços e outros encargos administrativos necessários ao funcionamento
e execução das suas atribuições estatutárias; os pagamentos respei-
tantes a outros encargos resultantes de iniciativas próprias ou em li-
gação com outras entidades, públicas ou privadas de acordo com os
seus objectivos.

CAPÍTULO V
Disposições finais

ARTIGO 28.º

Actas

Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas.

ARTIGO 29.º

Dissolução e liquidação

A assembleia geral que delibere a dissolução da Associação, nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º, decidirá sobre a forma e
prazo de liquidação, bem como o destino a dar aos bens que consti-
tuam o seu património.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5472

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS DO 1.º CICLO

DO ENSINO BÁSICO DO CERCAL

Constituição de Associação

No dia 4 de Junho de 1999, no Cartório Notarial de Oliveira do
Bairro, perante a respectiva notária, licenciada Maria Briolanja No-
lasco Pires, compareceram como outorgantes:

1.ª Mabília de Lurdes de Oliveira Martins Neves, casada, natural de
Angola, residente no lugar de Murta, freguesia e concelho de Oliveira
do Bairro, contribuinte fiscal n.º 200913581;

2.º Carlos Alberto Vieira Roça, casado, natural da freguesia dita de
Oliveira do Bairro, onde reside na vila, contribuinte fiscal
n.º 155461192;

3.ª Fernanda Maria Martins da Silva Cruz, casada, natural da
freguesia de Arcos, concelho de Anadia, residente no lugar de Cercal,
dita freguesia de Oliveira do Bairro, contribuinte fiscal n.º 195082710;

4.º António Manuel da Silva Santos, casado, natural da freguesia de
Recardães, concelho de Águeda, residente no referido lugar de Cercal,
contribuinte fiscal n.º 129869171;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 33 � 8 de Fevereiro de 20013006-(14)

5.ª Cristina Maria da Cruz Ferreira, casada, natural de França, resi-
dente no lugar da Murta, já referido, contribuinte fiscal n.º 195382897.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, constituem uma
associação de pais e encarregados de educação, que vai adoptar a
denominação de Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Pré-Escolar e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Cercal, com
sede no lugar do Cercal, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro,
a qual tem por objecto: a defesa e promoção dos interesses dos seus
associados em tudo quanto respeita à educação e ao ensino dos seus
filhos e educandos; e, que se regerá pelos estatutos constantes de um
documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do
artigo 64.º do Código do Notariado, que se arquiva como parte
integrante desta escritura.

Assim outorgaram.

Adverti os outorgantes que o presente acto para produzir efeitos
em relação a terceiros, tem que ser publicado no Diário da Repú-
blica.

Exibiram: certificado de admissibilidade da denominação adoptada,
emitido em Lisboa, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em
2 de Fevereiro de 1999.

Li esta escritura e o documento complementar e expliquei os seus
conteúdos em voz alta aos outorgantes e na sua presença simultânea,
cuja identidade verifiquei, por exibição dos bilhetes de identidade n.os

9643644, de 15 de Outubro de 1996, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, em
Aveiro, 5085229, de 6 de Janeiro de 1995, emitido pelos referidos
Serviços de Identificação Civil, em Lisboa; 9321511, de 14 de Julho
de 1997, emitido pelos citados Serviços de Identificação Civil, em
Aveiro, 6592916, de 12 de Novembro de 1993, emitido pelos refe-
ridos Serviços de Identificação Civil, em Lisboa e 11261779, de 22 de
Dezembro de 1995, emitido pelos Serviços de Identificação Civil, em
Aveiro.

Estatutos elaborados nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do
Notariado, para instruir a escritura de constituição de Associação,
exarada a fl. 45, do livro de notas para escrituras diversas n.º 12-E,
do Cartório Notarial de Oliveira do Bairro.

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Pré-Escolar
e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Cercal, constitui uma ins-
tituição sem fins lucrativos, com duração indeterminada e sede na
Escola do Cercal, na freguesia e concelho de Oliveira do Bairro, que
se rege pelos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto a defesa e promoção dos interesses
dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e ao ensino
dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 3.º

A Associação exercerá a sua actividade sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a educa-
ção dos filhos dos seus associados, se processe segundo as normas do
direito natural universalmente aceite, procurando cumprir os seus fins
salvaguardando sempre a sua independência de quaisquer organizações
oficiais e privadas.

ARTIGO 4.º

Para a prossecução dos seus fins a Associação propõe-se:
a) Contribuir para a resolução de situações que contendam com

interesses previstos no artigo 3.º;
b) Colaborar com a Escola em actividades circum-escolares ou de

natureza social;
c) Prestar à Escola toda a colaboração que se revele necessária, no

âmbito das finalidades mútuas;
d) Interessar as famílias no processo educativo;
e) Colaborar com associações congéneres, em ordem à consecução

dos fins comuns;
f) Analisar as situações prejudiciais aos interesses dos filhos ou

educandos dos associados, chamando a atenção para elas e fazer to-
dos os esforços para a sua resolução;

g) Colaborar nas iniciativas da Escola ou dar sugestões para as mes-
mas, designadamente em matéria de utilização de tempos livres, rela-

tivamente a actividades circum-escolares de carácter educativo, cul-
tural, desportivo e social;

h) Promover dentro do seu âmbito a realização de actividades cul-
turais.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

São membros da Associação, por direito próprio, os pais ou encar-
regados de educação dos alunos da Escola que nela se inscrevam.

ARTIGO 6.º

Constituem direito dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais, elegerem e serem eleitos para

os órgãos de gestão da Associação;
b) Utilizarem os serviços da Associação, para a resolução de todos

os problemas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito
definido pelo artigo 3.º;

c) Serem mantidos ao corrente das actividades da Associação.

ARTIGO 7.º

Constituem deveres dos associados:
a) Pagar as quotas que forem fixadas em assembleia geral;
b) Cooperar na medida das suas possibilidades para a realização dos

objectivos da Associação;
c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 8.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do associado, feito por escrito, em qualquer altura do

ano;
b) Por deliberação do conselho directivo, fundada em alguns dos

seguintes casos: falta injustificada do pagamento de qualquer quota ou
conduta atentatória do bom nome dos interesses sociais dos objectivos
da Associação.

§ único. Da decisão do conselho directivo, de que resulte a exclu-
são de qualquer associado, cabe recurso com efeito suspensivo para a
assembleia geral, para os fins de conhecer e julgar tal recurso, que
reunirá a requerimento da administração e na sua falta a requerimento
do interessado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos de gestão

ARTIGO 9.º

São órgãos de gestão da Associação: a assembleia geral, o conselho
directivo e o conselho fiscal, não sendo nenhum deles remunerado.

ARTIGO 10.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e dois secretários, eleitos por um ano.

3 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos da

Associação;
b) Eleger os membros dos órgãos de gestão da Associação;
c) Discutir, dar parecer e decidir sobre as actividades da Associação;
d) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais e elaborar o regu-

lamento interno.
4 � a) A assembleia geral reunirá, ordinariamente, pelo menos uma

vez por ano, no máximo 45 dias após o início de cada ano lectivo,
para dar cumprimento ao disposto nas alíneas b) e d) do n.º 3 do
presente artigo;

b) A assembleia geral reunirá à hora marcada, com pelo menos,
50% dos associados ou meia hora depois, com qualquer número;

c) Reunirá, extraordinariamente, por iniciativa do seu presidente,
por pedido do conselho directivo, por pedido subscrito por um quinto
dos associados ou por pedido do conselho fiscal.

5 � Para o caso de alteração dos estatutos da Associação, a as-
sembleia geral só poderá deliberar estando presentes ou representados
mais de metade dos seus associados, no pleno gozo dos seus direitos,
sendo necessária a presença de todos os associados para a sua disso-
lução.
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6 � Cada associado terá direito a um voto, qualquer que seja o
número de alunos seus filhos ou educandos.

7 � As assembleias gerais serão convocadas por escrito, enviado
por via postal aos associados, com a antecedência mínima de 10 dias.

ARTIGO 11.º

Do conselho directivo

1 � A Associação será gerida por um conselho directivo, eleito
pela assembleia geral e composto por sete elementos. A eleição deverá
ser feita de modo a que no conselho directivo existam associados,
pais ou encarregados de educação, representando os alunos de todos
os anos lectivos.

2 � O conselho directivo será constituído por um presidente, um
vice-presidente, dois secretários, um tesoureiro e dois vogais.

3 � Os membros do conselho directivo, serão eleitos por um ano
e manterão o mandato até à posse do novo conselho, devendo tomar
posse no prazo de oito dias após a eleição.

4 � Ao conselho directivo compete zelar pelo cumprimento dos
fins da Associação, nos termos do artigo 3.º, competindo-lhe ainda:

a) Gerir os bens da Associação;
b) Submeter à assembleia geral, o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação;
c) Representar a Associação e em nome dela defender os respecti-

vos desígnios e assumir responsabilidades sociais;
d) Deliberar sobre a perda de direito de associado.
5 � O conselho directivo reunirá pelo menos, uma vez por mês,

e extraordinariamente, sempre que o seu presidente ou maioria dos
seus membros o solicitarem.

6 � O conselho directivo deliberará quando estiver presente a
maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria,
tendo o presidente voto de qualidade.

7 � O conselho directivo poderá solicitar a presença do presidente
do conselho fiscal, nas suas reuniões, como assessor.

8 � O conselho directivo promoverá encontros a nível de clas-
ses, solicitando a participação dos respectivos professores para dis-
cussão dos problemas de cada classe, sempre que as circunstâncias o
exijam.

9 � O conselho directivo promoverá, nas mesmas condições, en-
contros com quaisquer dos órgãos de gestão da Escola, quando tal se
revelar de interesse.

ARTIGO 12.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral e é consti-
tuído por um presidente e dois vogais.

2 � Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
b) Verificar as contas sempre que o entenda conveniente;
c) Fiscalizar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em or-

dem, de modo a reflectir permanentemente a situação da Associação;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto, mediante pedido da assem-

bleia geral ou do conselho directivo;
e) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das despesas

efectuadas.
3 � O conselho fiscal reunirá, ordinariamente, a pedido do presi-

dente, dos vogais ou do conselho directivo.

CAPÍTULO IV

Do sistema eleitoral

ARTIGO 13.º

1 � A eleição dos órgãos de gestão, far-se-á por listas elaboradas
entre todos os associados, os quis constituirão o colégio eleitoral.

2 � Cada lista deverá ser proposta por cinco associados, não in-
cluídos na mesma e entregue ao presidente da assembleia geral, até à
abertura da assembleia eleitoral.

3 � A proposta referida no número anterior deverá ser rubricada
pelos candidatos que integrem a respectiva lista.

4 � Cada lista poderá indicar até dois delegados para acompanhar
todos os actos da eleição.

5 � A votação será por escrutínio secreto.
6 � A assembleia eleitoral funcionará durante duas horas conse-

cutivas, salvo se tiverem votado todos os associados antes de ter de-
corrido aquele período.

7 � A contagem e o apuramento serão efectuados perante a assem-
bleia eleitoral, lavrando-se acta assinada pelos membros da mesa, pelos
delegados de cada lista e pelos restantes membros da assembleia.

8 � A lista vencedora será a que obtiver maior número de votos.
Em caso de empate haverá nova eleição no prazo máximo de 15 dias.

9 � A convocatória para a assembleia eleitoral será feita por via
postal, a cargo do presidente da mesa da assembleia geral, com a
antecedência mínima de 10 dias.

CAPÍTULO V

Do regime financeiro

ARTIGO 14.º

As receitas da Associação compreendem:
1 � a) As quotizações dos associados;
b) As subvenções ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídas.
2 � As quotizações dos associados, fixadas em assembleia geral,

serão pagas no primeiro período escolar.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

A Associação poderá, por deliberação do conselho directivo, san-
cionado pela assembleia geral, federar-se com outras associações
congéneres, a nível regional ou nacional, sem perda da sua indepen-
dência de princípios de finalidade.

ARTIGO 16.º

A Associação poderá filiar-se em associações ou clubes de carácter
cultural ou desportivo, desde que dessa filiação resultem vantagens
colectivas para os filhos ou educandos dos seus associados e dela não
resulte qualquer desvio ao disposto no artigo 3.º

ARTIGO 17.º

O quantitativo em numerário do património da Associação, será
obrigatoriamente constituído em conta bancária que será movimen-
tada por dois membros do conselho directivo, um dos quais será
obrigatoriamente o tesoureiro.

ARTIGO 18.º

Em caso de dissolução da Associação, salvo o determinado em
contrário pela assembleia geral, os bens da Associação revertem para
a Escola.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5473

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE EGA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
da Escola Básica n.º 1 de Ega, adiante designada por Associação de
Pais, rege-se pelos presentes estatutos.

2 � A Associação de Pais é uma Associação sem fins lucrativos, e
tem a sua sede na Escola Básica n.º 1 de Ega, em instalações a desig-
nar pelo órgão de gestão, podendo mudar para outro local por deci-
são da assembleia geral.

3 � A Associação de Pais durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Fins e objectivos

1 � A Associação de Pais tem por finalidade congregar coordena-
das, dinamizar, defender e representar os interesses dos pais e encar-
regados de educação, em relação aos seus filhos e educandos, no que
concerne à educação e a toda a vida escolar, em conformidade com
as leis em vigor e com os regulamentos aprovados em assembleia geral.
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2 � A Associação e Pais intervirá, como parceiro social, junto
dos órgãos da Escola e do Ministério da Educação, autoridades e ins-
tituições locais e regionais, de modo a possibilitar e facilitar o exer-
cício do direito e cumprimento dos deveres que cabem aos pais, como
principais responsáveis, de orientarem e participarem activamente
na educação integral dos seus filhos.

3 � A Associação de Pais exerce as suas actividades, independen-
temente de qualquer ideologia político ou religiosa, respeitando as
diversas correntes de opinião, no total respeito da Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem.

4 � A Associação de Pais é independente em relação a quaisquer
organizações oficiais ou privadas e fomentará a colaboração efectiva
entre todos os intervenientes no processo educativo.

5 � A Associação de Pais poderá exercer actividades que, para além
dos aspectos meramente educativos, se relacionem com o apoio e
promoção da família, no âmbito social e humano.

6 � Para a prossecução dos seus objectivos, a Associação de Pais,
pode integrar-se em organizações locais, regionais, nacionais e inter-
nacionais, com finalidades convergentes ou complementares, com elas
celebrar acordos de cooperação ou delas receber apoio.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 3.º

Podem ser associados da Associação, os pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola Básica n.º 1 de Ega, desde que solici-
tem a sua inscrição.

ARTIGO 4.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, com direito a voto;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da assembleia de pais;
c) Solicitar a intervenção da Associação de Pais, em defesa dos

interesses dos alunos;
d) Recorrer para a assembleia geral ou para tribunais, de actos contra

si praticados pelos órgãos da Associação de Pais.

ARTIGO 5.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar na realização dos objectivos da Associação de Pais;
b) Pagar as quotas a que voluntariamente se obriguem, nos termos

dos presentes estatutos;
c) Exercer com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 6.º

Perdem a qualidade de associados:
a) A pedido do associado, feita por escrito em qualquer altura, sem

prejuízo do disposto na lei e sem reaver as quotas pagas;
b) Por exclusão, decidida pela direcção, com fundamento na falta

de pagamento de quotas;
c) Por exclusão, por infracção aos estatutos, sob proposta da di-

recção, votada em assembleia geral;
d) Em caso de interdição decretada por sentença com trânsito em julgado;
e) Quando se deixa de ter filhos ou educandos na Escola, à excep-

ção dos membros dos órgãos da Associação, que manterão em fun-
ções até à tomada de posse dos novos órgãos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 7.º

1 � São órgãos sociais da Associação de Pais: a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

2 � Os órgãos sociais da Associação de Pais, são eleitos em as-
sembleia geral, convocada para o efeito, por escrutínio secreto e pelo
período de dois anos lectivos.

3 � O exercício dos cargos nos órgãos sociais, é gratuito.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral, é constituída pelo presidente,
primeiro secretário e segundo secretário.

ARTIGO 9.º

1 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar, discutir e votar o relatório de actividades e contas

anuais, a apresentar pela direcção, bem como o respectivo parecer
do conselho fiscal;

b) Aprovar o plano de actividades e orçamento;
c) Eleger todos os órgãos sociais da Associação de Pais;
d) Decidir sobre propostas de interesse geral, apresentadas pela mesa

da assembleia pela direcção, pelo conselho fiscal ou por qualquer as-
sociado;

e) Eleger e discutir os membros dos órgãos sociais, nos termos dos
presentes estatutos;

f) Fixar a quota mínima anual;
g) Deliberar sobre a definição de linhas gerais de actuação da Asso-

ciação de Pais, de acordo com os legítimos interesses dos seus asso-
ciados, no quadro dos objectivos previstos nos presentes estatutos;

h) Deliberar sobre a adesão a organizações locais, regionais, nacio-
nais e internacionais e sua retirada;

i) Deliberar sobre recursos das sanções previstas no artigo 6.º;
j) Deliberar sobre quaisquer assuntos propostos pelos membros ou

por qualquer dos órgãos sociais;
k) Aprovar e alterar o regulamento interno;
l) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral reúne em sessão ordinária, convocada pelo pre-
sidente para os fins previstos nas alíneas a), b) e c) do artigo 9.º,
devendo realizar-se dentro do prazo máximo de um mês a contar da
data de abertura efectiva das aulas na Escola.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral reúne em sessão extraordinária, por convoca-
ção do presidente, a pedido da direcção, do conselho fiscal ou um
número de 20 associados, em pleno gozo dos seus direitos, para os
fins previstos nas alíneas do artigo 9.º e no prazo máximo de 15 dias
a contar da data de entrada do pedido de convocatória.

ARTIGO 12.º

1 � A convocatória da assembleia geral, será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, através de comunicação escrita, dirigida
aos associados.

2 � A assembleia geral não poderá funcionar legalmente sem a
presença de, pelo menos, metade dos sócios.

3 � Na falta de quorum, a assembleia reunirá com qualquer nú-
mero de associados, meia hora depois da hora inicialmente marcada,
devendo esta norma constar sempre, de forma clara, da respectiva
convocatória.

4 � Nas reuniões da assembleia geral será convidado, podendo
participar mas sem direito a voto, o presidente do órgão de gestão da
Escola ou seu substituto.

5 � Nas reuniões da assembleia geral poderão ser convidados, par-
ticipar mas sem direito a voto, membros da autarquia local ou de outra
instituição ou serviço público, quando se julgue necessário.

6 � Nas reuniões da assembleia geral poderão participar sem di-
reito a voto, professores, alunos, funcionários da Escola e pais não
associados, salvo deliberação em contrário da assembleia.

7 � Às reuniões da assembleia geral poderão assistir sem quaisquer
direitos o público em geral.

ARTIGO 13.º

1 � As deliberações da assembleia geral, serão tomadas por maio-
ria dos presentes, salvo nos casos seguintes:

a) Alteração dos estatutos e destituição dos corpos sociais, em que
é necessária a maioria de três quartos dos membros presentes;

b) Extinção da Associação de pais, em que é necessária a maioria
de três quartos do total de associados.

2 � Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de filhos ou educandos.

3 � Na impossibilidade de estar presente, cada associado poderá
expressar a sua opinião, por carta dirigida ao presidente da assem-
bleia geral, sem direito a voto.

ARTIGO 14.º

1 � Compete ao presidente da mesa ou a quem o substituir nas
faltas ou impedimentos:

a) Convocar a assembleia geral;
b) Presidir às reuniões e orientar os trabalhos;
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c) Dar posse aos órgãos sociais, no prazo de 15 dias, após a assem-
bleia geral que os elegeu.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 15.º

A Associação de Pais, é gerida por uma direcção constituída por
cinco membros efectivos, sendo um presidente, um secretário, um
tesoureiro e dois vogais.

ARTIGO 16.º

São atribuições da direcção:
a) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
b) Assegurar o regular funcionamento da Associação, de modo a

que ela cumpra os seus objectivos estatutários e as determinações legais
respectivas;

c) Representar a Associação em todos os contactos com os órgãos
da Escola ou com quaisquer outras entidades, para prossecução dos
fins da Associação;

d) Gerir os bens da Associação;
e) Elaborar o relatório de actividades e as contas anuais, a apresen-

tar à assembleia geral para apreciação e votação;
f) Propor, fundamentalmente, à assembleia geral a perda da quali-

dade de associado, quando se verifique infracção que justifique, nos
termos dos estatutos.

ARTIGO 17.º

A direcção pode promover a constituição de comissões ou grupos
de trabalho com vista ao estudo, apresentação de propostas e
resolução de situações directamente ligadas com os fins e objectivos
da Associação, podendo para o efeito solicitar a colaboração de pais
e encarregados de educação associados ou outros técnicos
especialistas.

ARTIGO 18.º

1 � A direcção reunirá ordinariamente duas vezes em cada perío-
do lectivo e, extraordinariamente, sempre que o seu presidente ou a
maioria dos seus membros o solicite.

2 � A direcção funciona com a presença da maioria dos seus
membros, sendo válidas as suas deliberações desde que aprovadas por
maioria.

3 � A direcção poderá solicitar a presença do conselho fiscal nas
suas reuniões como órgão assessor.

ARTIGO 19.º

Compete ao presidente ou ao seu substituto legal:
a) Presidir às reuniões da direcção;
b) Convocar os membros da direcção para as reuniões ordinárias e

extraordinárias;
c) Fazer executar as deliberações da direcção;
d) Gerir financeiramente a Associação, juntamente com o tesou-

reiro e assinar com este a respectiva documentação;
e) Representar a Associação em juízo e fora dele, praticando todos

os actos para o efeito necessários.

SECÇÃO II

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros, sendo um
deles o presidente e os outros dois vogais.

2 � As reuniões do conselho fiscal poderão ser convocadas por
qualquer dos seus membros, sendo as suas deliberações tomadas por
maioria de votos.

3 � O conselho fiscal reunirá, ordinariamente, uma vez por ano
lectivo e, extraordinariamente, a pedido de qualquer um dos seus
membros ou ainda da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

É da competência do conselho fiscal:
a) Dar parecer à assembleia geral sobre o relatório e contas anuais,

apresentadas pela direcção;
b) Verificar as contas sempre que o entender conveniente;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro de interesse para

a Associação a pedido da direcção, da mesa ou da assembleia geral;

d) Pronunciar-se sobre propostas de alienação de bens da Asso-
ciação;

CAPÍTULO IV

Das finanças da Associação

ARTIGO 22.º

1 � As receitas ordinárias da Associação, são constituída pelas
quotas anuais cobradas aos associados.

2 � As receitas extraordinárias são provenientes de donativos,
subsídios, legados ou iniciativas promovidas pela Associação.

3 � A cobrança das quotas será efectuada no acto de matrícula ou
sua renovação.

ARTIGO 23.º

Todos os valores monetários serão depositados em conta bancária,
sendo a sua movimentação da exclusiva competência da direcção.

ARTIGO 24.º

Disposições finais

1 � Os presentes estatutos entram em vigor depois de depositados
na Secretaria Geral do Ministério da Educação, devidamente aprovados
em assembleia geral de pais e encarregados de educação.

2 � Em todas as situações não previstas nos estatutos, os órgãos
sociais da Associação aplicarão as normas legais em vigor.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5474

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DONATINHO

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação é uma pessoa colectiva, sem fins lucrativos, com sede
na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância de São
Donato, freguesia de São João de Ovar e adopta a denominação de
Associação de Pais Donatinho, adiante designada por APDonatinho.

ARTIGO 2.º

Âmbito

Esta Associação é constituída por pais e encarregados de educação
dos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância
de São Donato, freguesia de São João de Ovar.

ARTIGO 3.º

Duração

A APDonatinho terá duração ilimitada.

ARTIGO 4.º

Autonomia

A Associação exercerá a sua actividade independentemente do
Estado, dos partidos políticos, das organizações religiosas e de quais-
quer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 5.º

Objecto

A Associação tem como finalidade:
1) Zelar pelos direitos educacionais dos alunos e proporcionar o

ambiente mais adequado ao livre desenvolvimento da sua personali-
dade;

2) Cooperar com o corpo docente, quando por este solicitado;
3) Procurar realizar uma sempre e mais estreita e frequente cola-

boração entre pais, alunos e professores, visando a formação de uma
solidariedade efectiva;

4) Esclarecer e interessar os pais e encarregados de educação em
tudo o que diz respeito a uma apropriada preparação pedagógica, com
vista a um melhor aproveitamento escolar dos alunos;

5) Estabelecer contactos regulares com o corpo docente e discen-
te, com vista à criação de uma unidade harmónica, quer no campo
pedagógico quer no campo social;
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6) Promover conferências, reuniões e exposições em colaboração
com o corpo docente, no sentido de manter e desenvolver o interes-
se dos pais, encarregados de educação e alunos pelas questões sociais,
culturais, morais e educativas;

7) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da amiza-
de entre professores, auxiliares e alunos;

8) Defender as aspirações e necessidades de todos, promovendo as
realizações desses interesses junto do corpo docente.

ARTIGO 6.º

Associados

São associados por direito próprio o pai, a mãe, que exerçam po-
der paternal ou encarregados de educação dos alunos da Escola que se
inscrevam na APDonatinho.

1 � A inscrição é feita mediante o preenchimento e a assinatura
do boletim fornecido pela APDonatinho.

2 � O casal, pai ou mãe, considera-se para todos os efeitos um só
associado, pode ser representado por qualquer um dos membros.

ARTIGO 7.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados:
1) Eleger e serem eleitos para quaisquer cargos desta Associação;
2) Participar em todas as actividades da Associação;
3) Serem informados das actividades desenvolvidas e a desenvolver

pela Associação.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

Constituem deveres dos associados, designadamente:
1) Pagarem as quotas fixadas pela assembleia geral, observando as

determinações por esta definidas;
2) Comparecerem às reuniões para que forem convocados;
3) Aceitarem os presentes estatutos;
4) Exercerem os cargos para que forem eleitos, salvo motivo jus-

tificado;
5) Colaborarem na aquisição de fundos.

ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da Associação:
1) A assembleia geral;
2) A direcção;
3) O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Duração e exercício

1 � Os órgãos sociais serão eleitos por um período de um ano
lectivo.

2 � Os órgãos sociais entrarão em exercício imediatamente após
a sua eleição.

3 � Nenhum cargo será remunerado.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral tem um presidente, um
vice-presidente e um secretário.

2 � A assembleia geral, constituída por todos os associados, fun-
cionará ordinariamente duas vezes por ano, sendo a primeira nos
primeiros 30 dias posteriores ao início do ano lectivo para fins elei-
torais, e a segunda nos últimos 30 dias do ano lectivo para aprovação
do relatório de contas, apresentado pela direcção em exercício.

3 � A assembleia geral funcionará extraordinariamente, sem-
pre que convocada pelo seu presidente, por iniciativa da mesa, da
direcção, do conselho fiscal ou pelo número mínimo de 10% dos
associados.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples de votos dos presentes, excepto para a dissolução da
Associação, para o que é indispensável à maioria de 51% dos asso-
ciados.

5 � A assembleia geral só poderá deliberar com carácter vincula-
tivo sobre os assuntos que constem da convocatória, havendo sem-
pre meia hora inicial para tratar de assuntos de interesse geral.

6 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros da mesa da assembleia geral, da

direcção e do conselho fiscal;

b) Apreciar as actividades da Associação;
c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que, nos termos

dos n.os 2 e 3, lhe sejam submetidos.
7 � As sessões ordinárias e extraordinárias da assembleia geral, serão

sempre convocadas com a antecedência de, pelo menos, oito dias,
por aviso escrito, colado no átrio da Escola devendo na convocató-
ria indicar-se o local, a hora e a ordem de trabalhos.

8 � A assembleia geral funcionará à hora para que for convocada
com a presença de, pelo menos, metade dos associados e decorrida
meia hora com qualquer número.

9 � Fixar quotas dos associados.

ARTIGO 12.º

Direcção

1 � A Associação será representada e dirigida por uma direcção,
constituída por três associados.

2 � Os membros da direcção distribuirão entre si, na primeira
reunião após a eleição, os cargos de presidente, tesoureiro e secretá-
rio, caso não tenham efectuado a lista indicando a distribuição dos
cargos.

3 � A direcção reunirá em dia e hora a fixar por ela, só podendo
deliberar com a presença da maioria dos seus membros.

4 � As deliberações da direcção serão tomadas sempre por maioria
de todos os membros presentes.

5 � À direcção compete, genericamente:
a) Representar a Associação;
b) Cumprir as deliberações da assembleia geral;
c) Executar todas as actividades resultantes do seu objecto;
d) Gerir os bens da Associação;
e) Elaborar e submeter à apreciação da assembleia geral o relatório

e contas anuais para discussão e aprovação;
f) Criar secções na sua dependência de garantam o melhor funcio-

namento da Associação e que permitam uma eficaz execução das
actividades definidas nos estatutos ou decididas em assembleia geral;

g) A direcção que cessa funções, não pode em caso algum, transpor-
tar passivos para a direcção a eleger, sendo por estes responsável.

ARTIGO 13.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secre-
tário e um vogal, eleitos entre os associados em lista única.

2 � Compete ao conselho fiscal dar o parecer sobre o relatório de
contas da Associação e zelar pelo cumprimento dos presentes estatu-
tos, bem como da legislação aplicável à Associação.

ARTIGO 14.º

Regime financeiro

1 � As receitas da Associação, compreendem:
a) As quotizações dos associados;
b) As quotizações voluntárias dos seus associados;
c) Os subsídios ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídos.
2 � O valor da quota anual é estabelecido pela assembleia geral,

sendo o valor mínimo inicial de 500$, devendo ser pago até ao fim
do segundo mês subsequente ao início de cada ano lectivo, e far-se-á
de uma só vez.

3 � A movimentação de fundos obriga-se pela assinatura de dois
membros da direcção, uma das quais será obrigatoriamente do tesou-
reiro.

ARTIGO 15.º

Património

1 � O património da Associação, será constituído por fundos a anga-
riar e por quaisquer outros bens ou receitas que lhe sejam atribuídos.

2 � Em caso de dissolução, os bens da APDonatinho, reverterão a
favor da Escola.

ARTIGO 16.º

Alterações dos estatutos

Os estatutos só poderão ser alterados em assembleia geral, convo-
cada especialmente para o efeito.

ARTIGO 17.º

Disposições legais

1 � Poderá a Associação agrupar-se ou filiar-se em uniões, federa-
ções ou confederações de âmbito local, regional ou internacional, com
fins idênticos ou similares aos seus.
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2 � A Associação obriga-se em documentos de mero expediente
por uma assinatura de qualquer dos membros da direcção.

ARTIGO 18.º

Sistema eleitoral

1 � A eleição dos corpos gerentes da Associação, será feita por
listas.

2 � As listas que se propuserem a eleições, deverão dar entrada na
assembleia geral, até meia hora antes do início do acto eleitoral.

3 � A cada lista corresponderá uma letra, por ordem de entrada,
começando pela letra A.

4 � Cada lista poderá nomear um delegado, que terá assento na
mesa para fiscalizar o acto.

5 � O eleitor manifestará a sua escolha por meio de voto secreto,
no caso de haver mais de uma lista concorrente.

6 � As reclamações acerca do acto eleitoral, terão de ser apresen-
tadas até às 24 horas do quarto dia seguinte ao da eleição, ao presidente
da mesa, que dará despacho à reclamação apresentada nas 24 horas
precedentes.

7 � A convocatória para se efectuar o acto eleitoral tem de ser
afixada em lugar próprio.

8 � Na convocatória terão de ser transcritas as regras da eleição,
datas e horas.

9 � O acto eleitoral terá de ser efectuado durante a primeira reunião
da assembleia geral.

10 � A contagem e o apuramento dos votos serão efectuados
perante a comissão eleitoral, constituída pelos membros da assem-
bleia geral cessante, lavrando-se acta assinada pelos membros da mesa
e pelos delegados de cada lista.

11 � Considera-se vencedora a lista que obtiver a maioria dos votos
expressos.

ARTIGO 19.º

Omissões

As eventuais omissões dos presentes estatutos serão regidas pelas
disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5475

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA N.º 3 DE DARQUE

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação

A Associação denomina-se Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola n.º 3 de Darque.

ARTIGO 2.º

Designação

A Associação é constituída por tempo indeterminado e sem fins
lucrativos, abreviadamente, designada por A. P. E. E. C.

ARTIGO 3.º

Sede

A Associação tem a sua sede na Escola n.º 3 do Cabedelo, em
Darque.

ARTIGO 4.º

A A. P. E. E. C. reger-se-á pela lei e pelos estatutos, sem qualquer
vinculação política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

Objectivos

A Associação tem como objectivo: promover a inter-relação es-
cola meio e participação da comunidade no apoio à Escola n.º 3 e ao
agrupamento em que está inserida; colaborar com os órgãos da direc-
ção da Escola e do agrupamento; defender os direitos e os legítimos
interesses dos associados e dos seus educandos; lutar pela melhoria
dos equipamentos e das condições educativas dos alunos da Escola;
recorrer a entidades públicas e ou privadas para a colaboração e para
a resolução de problemas que interesses aos alunos à Escola e ao meio.

ARTIGO 6.º

Associados

São associados todos os pais e encarregados de educação dos alunos
que frequentam a Escola n.º 3 do Cabedelo, Darque.

ARTIGO 7.º

Direitos

Cabe aos associados participar na actividade da Associação e reu-
niões da sua assembleia geral, a eleição e exercício dos cargos
associativos e a proposição de acções conformes aos fins estatutários.

ARTIGO 8.º

Obrigações

Cumpre aos associados a observância do estatuto e prosseguir os
seus fins, a aceitação e exercício dos cargos associativos.

ARTIGO 9.º

Exoneração

O pedido de exoneração, o não cumprimento dos deveres estatutá-
rios, a violação grave e ostensiva das regras próprias das relações asso-
ciativas e o descrédito notório perante a Associação determina a perda
da qualidade de associado.

ARTIGO 10.º

Composição

A assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal são os órgãos da
Associação.

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia

Os associados, no gozo dos direitos estatutários compõem, com
um voto por aluno, a assembleia geral.

§ 1.º A assembleia delibera por maioria de votos, em reunião de
associados dirigida por um presidente e um secretário.

§ 2.º As reuniões têm lugar na quinzena seguinte ao início de cada ano
escolar e na que precede o seu fecho e, as extraordinárias, quando o seu
presidente, por iniciativa própria ou a pedido da direcção, do conselho
fiscal ou de um quarto dos associados com representatividade na assem-
bleia, cuja presença será condição constitutiva da assembleia, as convoque.

§ 3.º As reuniões ordinárias serão convocadas, com uma semana de
antecedência, por aviso lido nas aulas e afixado no átrio da Escola ou
publicado em jornal local e as extraordinárias podê-lo-ão ser por aviso
de emergência difundido por escrito ou pelas rádios locais, num prazo
máximo de 48 horas.

§ 4.º Considera-se constituída a assembleia, decorridos 30 minutos
sobre a hora designada na convocatória, independentemente do nú-
mero de associados presentes, salva a última previsão do § 2.º

ARTIGO 12.º

Assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Eleger e exonerar o seu presidente e secretários e os membros

da direcção e do conselho fiscal;
b) Alterar o estatuto e dissolver a Associação, com deliberação

tomada por três quartos dos associados com direito a voto;
c) Apreciar e votar o relatório e contas de cada exercício anual;
d) Analisar a actividade da Associação;
e) Deliberar sobre a exclusão de associados;
f) Autorizar a filiação da Associação em organismos coordenado-

res de actividades similares;
g) Pronunciar-se sobre qualquer outra matéria, dentro dos limites

definidos no artigo 5.º
§ único. As deliberações respeitantes às alíneas a), b) e e) são to-

madas por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Direcção

A Associação é gerida e orientada por uma direcção composta por
três membros efectivos.

§ 1.º Os cargos directivos são paritários.
§ 2.º A direcção terá reuniões mensais obrigatórias.

ARTIGO 14.º

Competências

Compete à direcção:
a) Orientar e desenvolver a actividade da Associação e administrá-la;
b) Preparar e subscrever o relatório e contas de cada exercício anual;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 33 � 8 de Fevereiro de 20013006-(20)

c) Propor à assembleia a exoneração de associados;
d) Representar oficialmente a Associação, nos termos e para os

fins estatuídos no artigo 5.º;
e) Gerir os fundos e o património da Associação;
f) Representar a Associação nas reuniões das associações do agru-

pamento, em juízo e perante notários ou qualquer repartição e enti-
dades bancárias.

ARTIGO 15.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal compõe-se de três membros que, entre si, esco-
lhem o seu presidente e reúne, obrigatoriamente, em cada trimestre
escolar.

ARTIGO 16.º

Competências

Compete ao conselho fiscal dar parecer sobre os relatórios e
contas dos exercícios anuais, verificar a sua regularidade, fiscalizar
a escrita e dar à assembleia ou direcção, pareceres por estas
solicitados.

ARTIGO 17.º

O exercício dos cargos associativos é gratuito, cabendo, porém, o
reembolso de despesas efectuadas no interesse e por representação
associativa.

ARTIGO 18.º

Receitas

Constituem receitas da Associação, os subsídios, donativos e quoti-
zações, os rendimentos da actividade promovida e quaisquer outros
rendimentos.

ARTIGO 19.º

Dissolvida a Associação, os respectivos bens e fundos revertem para
a Escola, salvo se esta não puder ou não quiser aceitá-los revertendo,
então, para a associação congénere, com sede no concelho de Viana
do Castelo ou para o agrupamento, conforme deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 20.º

Mandato

Cada exercício associativo corresponde a um ano lectivo.

ARTIGO 21.º

Omissões

Tudo o que for omisso será objecto de regulamentos internos, cuja
aprovação e alterações são da competência da assembleia geral.

 Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5476

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA N.º 1

COMENDA � SABACHEIRA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

Sua natureza, constituição e sede

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
da Escola Básica n.º 1 Comenda � Sabacheira, Tomar, é uma pessoa
colectiva, sem fins lucrativos, que se regulará pelos presentes estatu-
tos e, em casos omissos, pelas disposições legais constantes da Lei
das Associações, sendo constituída pelos pais e encarregados de edu-
cação dos alunos da referida Escola.

2 � A Associação denomina-se Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação dos Alunos da Escola Básica n.º 1 Comenda �
Sabacheira, e tem sede em Comenda, Sabacheira, Tomar, nas instala-
ções da referida Escola.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação, tendo como objectivo fomentar uma estreita, per-
manente e recíproca colaboração entre o corpo docente e auxiliares
de acção educativa, pais e encarregados de educação dos alunos, visa
à realização de uma política educacional em conformidade com o
disposto na lei vigente.

ARTIGO 3.º

Competências

Para a realização dos seus objectivos, compete à Associação (pais
e encarregados de educação):

1) Designar, entre os membros dos corpos gerentes, o respectivo
representante para o conselho escolar onde tem assento;

2) Difundir uma ampla informação sobre a actividade escolar e
associativa tendo como objectivo uma profunda consciencialização
dos problemas;

3) Criar os meios de contacto e demais condições necessárias para
que o representante referido no n.º 1) possa ser fiel intérprete dos
pais e encarregados de educação dos alunos;

4) Promover contactos com outras associações congéneres de
âmbito local, regional ou nacional, no sentido de integrar a sua acção
num contexto o mais amplo possível e promover a realização de
programas de interesse comum, podendo filiar-se em qualquer organi-
zação de âmbito nacional ou estrangeiro, representativo do movi-
mento das associações de pais;

5) Promover a detecção e estudo de problemas de educação pro-
porcional, 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;

6) Intervir junto do órgão de gestão da Escola para apresentação
de problemas da vida escolar, gerais ou particulares e prestar à Esco-
la, dentro das suas possibilidades, a colaboração que eventualmente
lhe seja pedida, compatível com os objectivos da Associação;

7) Reunir-se periodicamente para se debaterem os problemas que
se apresentem;

8) Ouvir e diligenciar no sentido de ajudar a resolver todo e qual-
quer problema que lhe seja apresentado pelo corpo docente e outros,
levando-os às reuniões periódicas;

9) Incorporar-se em comissões ou grupos de trabalho, no âmbito
dos estatutos e seu regulamento;

10) Pronunciar-se sobre a elaboração de projectos de diplomas le-
gislativos, sempre que seja solicitado o seu parecer;

11) Colaborar, por todos os meios ao seu alcance, nomeadamente,
com os órgãos autárquicos, colectividades e outros, na real integra-
ção da Escola no meio social em que se insere;

12) Intervir através dos meios ao seu alcance, junto das entidades
oficiais e particulares, no sentido de promover, sempre que necessá-
rio, a actualização do equipamento sócio-educativo, com o reconhe-
cido interesse para os alunos da Escola e associados.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São membros efectivos da Associação:
1) Pais e encarregados de educação que nela voluntariamente se

inscrevam;
2) Os membros beneméritos, personalidades individuais de idonei-

dade e valor reconhecido pela sua actuação em prol das associações
de pais, propostos e admitidos em assembleia geral;

3) Antigos alunos e pessoas residentes na freguesia com ido-
neidade, e amigos da Associação de Pais, admitidos em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

São direitos dos associados:
a) Tomar parte e intervir activamente nas assembleias gerais, como

legítimos representantes dos seus educandos;
b) Eleger e ser eleito para cargos sociais;
c) Participar em grupos de trabalho e colaborar por quaisquer outros

meios nas tarefas da Associação;
d) Propor aos corpos sociais as iniciativas que entendam contri-

buir para os objectivos da Associação;
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e) Requerer a intervenção da direcção, junto dos órgãos de gestão
da Escola, para a proposição e estudo dos assuntos que digam respei-
to a problemas de educação gerais ou particulares;

f) Solicitar à direcção da Associação, a sua intervenção em defesa
de interesses legítimos dos seus filhos ou educandos;

g) Examinar na sede, a escrita e contas da Associação, nas condi-
ções e prazos estabelecidos pela direcção.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar por todos os meios ao seu alcance, nas tarefas da

Associação;
b) Exercerem com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos;
d) Pagar a quota no prazo estabelecido e pela forma regulamentar,

cujo quantitativo será estabelecido pela assembleia geral, para ocor-
rer as despesas e objectivos a que esta Associação se propõe;

e) Comunicar à direcção qualquer mudança de residência.

ARTIGO 7.º

Perde-se o direito a associado:
a) Por falta de pagamento da quota.
§ único. No caso de algum pai ou encarregado de educação não

poder pagar a quota anual mínima aprovada em assembleia geral, por
razões de precárias condições económicas, poderá a direcção delibe-
rar em reunião, depois de apreciadas as justificações, admiti-lo como
sócio no pleno gozo dos seus direitos, isentando-o do respectivo
pagamento.

b) A pedido do próprio por escrito;
c) Por infracção dos estatutos, reconhecida pela assembleia geral.

CAPÍTULO III
Dos órgãos da Associação

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da Associação, os seguintes:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros constituintes da mesa da assembleia geral (A. G.)
e os dos outros órgãos sociais, são eleitos em assembleia geral ordiná-
ria, para o efeito realizada até 30 dias após o início do ano lectivo.

2 � Os membros eleitos para os órgãos sociais iniciam o seu exer-
cício logo após a aprovação do relatório de actividade e contas da
direcção cessante, nos termos do artigo 12.º n.º 1.

3 � Nenhum cargo nos órgãos sociais será remunerado.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral, que é o órgão soberano da Associação,
é constituída por todos os seus associados no pleno gozo dos seus
direitos.

2 � Consideram-se como sócios no gozo pleno dos seus direitos,
os que tenham em dia o pagamento das suas quotas, salvo o expresso
no n.º 1 do artigo 7.º e que não se encontrem suspensos por delibera-
ção da direcção da assembleia geral.

3 � A Associação deverá convidar professores da Escola, a tomar
parte nas suas assembleias, para fins de informação.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente,
vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substitui o presidente nas ausências e impe-
dimentos.

ARTIGO 12.º

1 � Haverá anualmente uma reunião ordinária da assembleia geral
a realizar no prazo estabelecido no n.º 1, do artigo 9.º, com o fim de
eleger os órgãos sociais e de aprovar o relatório de actividade e con-
tas da direcção, cessante.

2 � Haverão reuniões extraordinárias da assembleia geral, quando
a direcção, o conselho fiscal ou pelo menos, 20% dos associados
efectivos solicitar a sua convocação.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral será convocada pelo seu presidente com,
pelo menos, oito dias de antecedência, por qualquer meio de comuni-
cação escrita que considerar conveniente.

2 � Da convocatória constará a data, hora, local e ordem dos
trabalhos.

3 � As assembleias gerais, podem funcionar em primeira convo-
cação desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros
efectivos e, em segunda convocação, com qualquer número de asso-
ciados.

4 � As assembleias gerais extraordinárias, convocadas por 20%
ou mais associados nos termos do artigo 12.º n.º 2, só poderão funci-
onar se estiverem presentes, pelo menos, dois terços dos associados
que requerem a sua convocação.

ARTIGO 14.º

As deliberações da assembleia geral, são tomadas por maioria sim-
ples, salvo nos casos de alteração destes estatutos e de extinção da
Associação, para os quais se torna necessário observar a maioria de
três quartos dos associados, no pleno gozo dos seus direitos.

1 � A assembleia geral só poderá deliberar sobre a alteração dos
estatutos ou extinção da mesma, caso tenha sido convocada expres-
samente para esse efeito.

2 � Em caso da assembleia geral, para alteração de estatutos a
mesma poderá deliberar validamente por maioria simples dos mem-
bros presentes, meia hora depois da hora prevista para o início da
mesma.

ARTIGO 15.º

Compete especialmente à assembleia geral:
a) Deliberar sobre as directrizes gerais da actuação da Associação;
b) Eleger a sua mesa e os membros dos restantes órgãos sociais,

por escrutínio secreto;
c) Apreciar e votar o relatório de actividades e as contas da direc-

ção;
d) Decidir sobre propostas que lhe sejam apresentadas pelo presi-

dente da mesa, pela direcção, pelo conselho fiscal e por qualquer as-
sociado;

e) Decidir do destino a dar aos saldos da conta do exercício;
f) Alterar estes estatutos;
g) Estabelecer anualmente a quota mínima que entender conve-

niente, sob proposta da direcção;
h) Revogar o mandato de algum ou de todos os elementos dos seus

órgãos sociais, se pela sua actuação derem motivos para tal;
i) Pronunciar-se, sob proposta da direcção sobre a perda de direitos

dos associados;
j) Deliberar sobre a filiação em qualquer organização de âmbito

nacional, representativa do movimento das associações de pais.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 16.º

A direcção é composta por cinco membros: presidente, vice-pre-
sidente, secretário, tesoureiro e vogal.

ARTIGO 17.º

1 � Na primeira sessão de trabalho, a direcção fixará a periodici-
dade das suas reuniões ordinárias.

2 � As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presidente,
por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos seus membros. A
convocação será feita pelo meio mais expedido.

3 � A direcção só poderá reunir desde que a maioria dos seus
elementos, esteja presente e as suas decisões serão tomadas por maioria
simples, tendo o presidente o direito a voto de qualidade.

4 � Os membros da direcção serão solidariamente responsáveis pelo
regular exercício das actividades da Associação.
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5 � No caso de vacatura até dois membros entre duas assembleias
gerais, a direcção poderá fazer a sua substituição, que será sujeita a
rectificação pela próxima assembleia geral.

6 � Haverá na sede desta Escola, uma caixa para eventuais sugestões,
como meio de comunicação entre as partes, e que será aberta por um dos
membros da direcção.

ARTIGO 18.º

Compete à direcção:
1) Assegurar as condições de realização dos objectivos da Associa-

ção e em especial:
1.1) Colaborar com os órgãos de gestão da Escola;
1.2) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho, que a

auxiliem na prossecução das finalidades da Associação;
2) Elaborar o relatório de actividades e contas, que apresentará na

assembleia geral ordinária de cada ano;
3) Gerir os fundos da Associação e aplicá-los de acordo com os

seus objectivos;
4) Representar a Associação;
5) Executar as deliberações da assembleia geral;
6) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral quando

julgar necessário;
7) Admitir sócios e suspender de todos os seus direitos, até à rea-

lização da próxima assembleia geral, os associados que faltem ao cum-
primento dos seus deveres ou ponham em causa o bom nome da
Associação, e propor a sua exclusão à assembleia geral, caso o con-
sidere justificado.

ARTIGO 19.º

Dos directores

1 � Compete especialmente ao presidente:
a) Representar a Associação em juízo e fora dele, activa ou passi-

vamente;
b) Presidir às reuniões da direcção;
c) Orientar as actividades dos grupos de trabalho que forem orga-

nizados nos termos da alínea 1.2) do artigo 18.º;
d) Manter estreito contacto com a direcção e, por intermédio desta,

com todo o corpo docente da Escola, solicitando, se necessário, com
a devida antecedência, a presença de qualquer dos seus membros, nas
reuniões ordinárias ou extraordinárias da assembleia geral;

e) Elaborar o relatório da actividade anual.
2 � Compete especialmente ao vice-presidente:
3 � a) Desempenhar as funções que lhe foram confiadas;
b) Substituir o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
4 � Compete especialmente ao secretário:
a) Receber toda a correspondência, classificá-la e submetê-la a

despacho da direcção, dar-lhe seguimento e arquivá-la, bem como
tratar de todos os problemas de expediente;

b) Redigir sucintamente as actas da direcção;
5 � a) Receber, escriturar e arrecadar os fundos da Associação;
b) Ter em ordem as respectivas contas;
c) Liquidar as despesas autorizadas pela direcção;
d) Organizar o relatório anual de contas, que a direcção deve apre-

sentar à assembleia geral.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três elementos: presidente,
relator e secretário.

2 � Compete a este conselho:
a) Cooperar com a direcção, acompanhando assiduamente a acti-

vidade desta;
b) Controlar a administração financeira da Associação;
c) Dar parecer sobre o relatório de actividades e as contas anuais da

direcção, bem como projectos orçamentais ou despesas extraordinárias;
d) Dar pareceres sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedi-

do da assembleia geral ou da direcção;
e) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando o

julgar necessário.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 21.º

1 � As receitas da Associação são constituídas por quotas anuais
cobradas aos associados (receitas ordinárias) e por quaisquer subsídios,
donativos ou legados que lhe sejam eventualmente atribuídos (recei-
tas extraordinárias).

2 � O valor da quota anual é estabelecido anualmente pela assem-
bleia geral e será indicado no boletim de inscrição, não podendo ser
inferior a 500$, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º § único.

3 � O pagamento das quotas será efectuado no acto da matrícula
do respectivo filho ou educando, ou caso a inscrição seja posterior,
no momento da apresentação do respectivo boletim.

4 � O associado que por qualquer razão deixar de pertencer à Associa-
ção, não tem direito ao reembolso das quotizações já pagas ou qualquer
percentagem sobre elas.

ARTIGO 22.º

1 � Todos os valores monetários da Associação serão depositados
em instituição bancária, à ordem da Associação, observando no en-
tanto o disposto no n.º 3 deste artigo.

2 � Os levantamentos, para pagamento das despesas da Associa-
ção, serão feitos por meio de cheques assinados pelo presidente ou
seu substituto e pelo tesoureiro da direcção.

3 � Para as despesas correntes haverá um fundo permanente
(fundo de maneio), a fixar pela direcção e movimentado pelo te-
soureiro.

CAPÍTULO V

Das eleições

ARTIGO 23.º

A eleição dos membros dos órgãos sociais é feita por escrutínio
secreto.

ARTIGO 24.º

1 � As candidaturas aos órgãos sociais constarão de listas a apre-
sentar ao presidente da mesa da assembleia geral até ao início da as-
sembleia, convocada nos termos do n.º 1 do artigo 9.º, estas listas
conterão o nome e assinatura dos candidatos apresentados e designa-
ção dos respectivos cargos.

2 � Poderão concorrer uma ou mais listas, sendo uma apresentada
obrigatoriamente pela direcção cessante e as outras subscritas pelo
menos por 20% dos associados com as quotas em dia.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 25.º

1 � A Associação só poderá ser dissolvida por deliberação da assembleia
geral extraordinária, para o efeito expressamente convocada, por maioria
de três quartos da totalidade dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral que votar a dissolução deliberará por maioria
sobre o destino a dar aos bens da Associação e elegerá uma comissão
liquidatária que promoverá a execução das deliberações da assembleia
geral.

ARTIGO 26.º

Até à realização de eleições nos termos dos presentes estatutos, a
Associação funcionará com os órgãos sociais eleitos na última assem-
bleia geral ordinária.

ARTIGO 27.º

Os presentes estatutos entrarão mediatamente em vigor desde que se-
jam aprovados pela maioria simples dos presentes na assembleia geral, con-
vocada para o efeito.

ARTIGO 28.º

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de acordo
com a legislação em vigor.

Está conforme o original.

(Assinatura ilegível.) 19-2-5477

A. P. N. E. P. E. C. � ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO NÚCLEO
ESCOLAR E PRÉ-ESCOLAR DE CARVALHAL

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de A. P. N. E. P. E. C. �
Associação de Pais do Núcleo Escolar e Pré-Escolar de Carvalhal.
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ARTIGO 2.º

1 � A Associação é uma pessoa colectiva que se rege pelos pre-
sentes estatutos e em casos omissos pelas disposições legais.

2 � A Associação tem a sua sede na Rua Principal, no lugar de
Carvalhal, freguesia de Prazeres de Aljubarrota, concelho de Alcobaça.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objecto a promoção da melhoria das condi-
ções escolares e circum-escolares das crianças e coordenação das suas
actividades.

1 � Para atingir este objectivo deverá a Associação:
a) Fomentar a colaboração efectiva entre todos os intervenientes

no processo escolar e educativo;
b) Exprimir as aspirações dos pais, encarregados de educação e alunos

e contribuir para a prevenção e resolução de situações lesivas dos
interesses dos mesmos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

A Associação terá como associados todos os pais e encarregados
de educação que manifestem esse desejo e cujos filhos frequentem ou
tenham frequentado a Escola.

ARTIGO 5.º

1 � São direitos dos associados:
a) Tomar parte e intervir activamente nas assembleias gerais;
b) Fazer parte dos órgãos da Associação;
c) Solicitar à direcção da Associação a sua intervenção em defesa

dos interesses dos seus educandos;
d) Conhecer as actividades gerais da Associação.
2 � São deveres dos associados:
a) Colaborar nas tarefas da Associação;
b) Exercer com zelo os cargos para que forem eleitos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos.

CAPÍTULO III
Dos órgãos de gestão

ARTIGO 6.º

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal, que exercerão o seu mandato pelo prazo de dois anos.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados que
tenham regularizadas as obrigações estatutárias e reúne ordinariamente
duas vezes por ano, sendo a primeira no decurso das duas primeiras
semanas do ano lectivo e a segunda nas duas primeiras semanas do
terceiro período escolar.

2 � A assembleia geral é dirigida por uma mesa, constituída por
um presidente e dois secretários, eleitos por períodos de dois anos.

3 � A eleição em conjunto por lista e a tomada de posse dos ór-
gãos da Associação, terá lugar na primeira assembleia geral ordinária.

4 � As assembleias gerais só poderão funcionar com um mínimo
de 50% dos associados à hora marcada e com qualquer número de
associados uma hora depois.

CAPÍTULO V

Da direcção

ARTIGO 8.º

A direcção da associação, será constituída por um presidente, um
vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um ou três vogais.

ARTIGO 9.º

Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e executar

todas as actividades que se enquadrem nas finalidades da Associação;

b) Representar a Associação e em seu nome defender os seus direi-
tos e assumir as suas obrigações;

c) Submeter à assembleia geral, o relatório da actividade e contas
anuais para a discussão e aprovação.

CAPÍTULO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 10.º

O conselho fiscal é constituída por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Acompanhar atentamente a administração financeira da Asso-

ciação, elaborando o parecer sobre o balanço e contas de cada exer-
cício.

CAPÍTULO VII

Do regime financeiro

ARTIGO 12.º

As receitas da Associação, dividem-se em ordinárias e extraor-
dinárias: as primeiras são constituídas pelas quotas dos associados e as
segundas por quaisquer subsídios que a Associação receba de entidades
públicas e privadas.

ARTIGO 13.º

1 � De todos os fundos da Associação deve a direcção abrir conta
de depósito num estabelecido de crédito.

2 � Os pagamentos serão feitos por cheques assinados conjunta-
mente pelo presidente ou seu substituto e pelo tesoureiro.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

1 � Os órgãos da Associação, entrarão em funções logo após
tomada de posse exarada na acta da primeira assembleia geral or-
dinária.

2 � A Associação será dissolvida por deliberação tomada em
assembleia geral, por maioria de dois terços de todos os associados
presentes.

3 � Em caso de dissolução o activo da Associação, depois de
satisfeito o passivo, assim como todos os seus bens reverterão a favor
da Escola.

4 � O ano social corresponderá ao ano lectivo.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5478

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS
DO DISTRITO DE BEJA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Federação

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A instituição adopta a denominação de Federação das Associações
de Pais do Distrito de Beja, também designada por FAPDIB e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

A FAPDIB terá a sua sede, provisória, na Casa da Cultura, Rua de
Luís de Camões, em Beja, podendo esta localização ser alterada por
deliberação da assembleia geral, mediante proposta da direcção.
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ARTIGO 3.º

Natureza

A FAPDIB, que se rege pelos presentes estatutos, é uma associa-
ção de direito privado sem fins lucrativos.

ARTIGO 4.º

Princípios

1 � A FAPDIB é independente de qualquer ideologia política ou
religiosa e respeita as diversas correntes de opinião e os padrões de
direito natural, reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos
do Homem e pela Declaração dos Direitos da Criança, em especial
no que se refere à educação, ciência e cultura.

2 � A FAPDIB salvaguardará a sua independência em relação a
quaisquer organizações públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras
ou supranacionais.

3 � A FAPDIB prossegue a sua actividade colaborando com todos
os intervenientes no processo educativo.

4 � A FAPDIB adopta o princípio da solidariedade nas relações
entre os seus órgãos internos, entre os seus associados e com as pes-
soas e instituições com que se relacione na prossecução de objectivos
comuns.

ARTIGO 5.º

Âmbito

1 � A FAPDIB é constituída pelas associações de pais e encarre-
gados de educação dos alunos dos estabelecimentos de educação
pré-escolar ou dos ensinos básico ou secundário, público, particular
ou cooperativo dependentes da administração educativa do distrito
de Beja.

2 � A FAPDIB é constituída, ainda, pelas associações de pais e
encarregados de educação dos alunos dos estabelecimentos do Ensino
Superior, sediados no distrito de Beja.

ARTIGO 6.º

Objectivos

1 � A FAPDIB tem como objectivo primordial congregar, coorde-
nar, dinamizar, defender e representar as associações de pais e encarre-
gados de educação no sentido de intervirem na vida escolar na defesa
dos interesses dos alunos e da melhoria do sistema de ensino.

2 � Para levar a cabo a sua intervenção a FAPDIB propõe-se
operacionalizar os seguintes objectivos:

a) Incentivar a criação de associações de pais e encarregados de
educação, sensibilizando-os para os problemas da educação e do ensi-
no, e para a necessidade de participação na vida das escolas com vis-
ta a um melhor funcionamento do sistema educativo;

b) Intervir na defesa dos interesses culturais, sociais, morais e físi-
cos dos educandos, incentivando a colaboração permanente entre os
pais e encarregados de educação, alunos, professores e demais parcei-
ros da comunidade educativa;

c) Participar activamente na definição da política de educação e de
juventude, defendendo a autonomia escolar e a co-responsabilização
dos encarregados de educação, na direcção dos estabelecimentos de
educação e ensino;

d) Intervir junto das diversas instituições, de modo a possibilitar e
facilitar o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres que
cabem aos pais e encarregados de educação;

e) Colaborar com a comunidade educativa para a melhoria das
condições educativas gerais e, em especial, as condições materiais e
pedagógicas das escolas;

f) Apoiar a formação dos pais e encarregados de educação para a
participação no processo educativo dos filhos e educandos para uma
melhor intervenção nos órgãos de direcção das escolas;

g) Promover a defesa da garantia da educação e ensino especial;
h) Pugnar pela dignificação e qualidade do ensino, bem como pela

igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e à cultura;
i) Estabelecer relações com federações congéneres, nacionais, es-

trangeiras ou internacionais, no sentido de incrementar a troca de
experiências educativas;

j) Participar na definição da política europeia de educação e en-
sino;

k) Defender e proteger a criança e o jovem contra todas as formas
de exploração e atentados aos seus direitos.

ARTIGO 7.º

Representatividade

A FAPDIB representa os seus associados e assegura a sua represen-
tação nos organismos nacionais ou internacionais que, por inerência,
eleição ou convite, lhe seja atribuída.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 8.º

Qualidade

1 � Podem ser associados da Federação, todas as associações de
pais do distrito de Beja.

2 � A Federação terá três categorias de associados:
a) Efectivos � todas as associações de pais que se proponham

colaborar na realização dos fins da Federação, obrigando-se ao paga-
mento da jóia e quotas, nos montantes fixados;

b) Honorários � todas as pessoas colectivas ou singulares que atra-
vés de serviços ou doações, especialmente relevantes, mere-
çam esse reconhecimento por deliberação da assembleia ge-
ral, mediante proposta da direcção ou de um quinto de associados
efectivos;

c) Fundadores � os signatários do acto de constituição da Federa-
ção e os que se inscreverem como associados até à data da legaliza-
ção da mesma.

3 � Os associados honorários, embora possam participar nos tra-
balhos da assembleia geral e apresentar sugestões, não têm direito a
voto.

ARTIGO 9.º

Admissão

1 � A admissão de associados efectivos, far-se-á por deliberação
da direcção, a requerimento escrito dos interessados.

2 � Os estatutos dos requerentes não podem ofender os princípios
e objectivos consagrados nos estatutos da FAPDIB.

3 � Da deliberação a que se refere o n.º 1, cabe recurso para a
assembleia geral, interposto pelo requerente no prazo de 14 dias,
contados da notificação da decisão.

4 � As formalidades da admissão serão definidas pela direcção.

ARTIGO 10.º

Direito dos associados

São direitos dos associados:
1) Associados efectivos:
a) Participar e votar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da FAPDIB;
c) Ser mantido ao corrente das actividades da FAPDIB, recebendo

gratuitamente as publicações aditadas, salvo aquelas para que for fi-
xado preço de venda;

d) Ter acesso às instalações da FAPDIB e beneficiar do apoio dos
respectivos serviços, nos termos que a direcção definir;

e) Examinar as contas e registos da FAPDIB nos períodos para tal
designados;

f) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos
termos do n.º 3 do artigo 22.º dos presentes estatutos;

g) Participar em grupos de trabalho e propor aos órgãos sociais
iniciativas que concorram para o preenchimento dos objectivos da
FAPDIB;

h) Recorrer para a assembleia geral das deliberações dos outros órgãos
da FAPDIB;

i) Gozar de todos os benefícios e garantias que lhe conferem os
presentes estatutos e, bem assim, daqueles que, pela direcção ou as-
sembleia geral, vierem a ser criados.

2 � Associados honorários:
a) Beneficiar dos direitos previstos no número anterior, com ex-

cepção dos constantes das alíneas a), b), f) e h);
b) Poderão participar nas reuniões da assembleia geral e apresentar

sugestões, mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

Aquisição, exercício e suspensão dos direitos

1 � Os direitos dos associados adquirem-se nos termos definidos
pelos estatutos.

2 � O exercício dos direitos dos associados, depende do cumpri-
mento integral dos deveres previstos nos presentes estatutos e, ainda
no caso específico dos associados efectivos, do pagamento das quoti-
zações, dentro dos prazos estipulados.

3 � A não observância das condições expressas no número ante-
cedente, bem como o não pagamento dos bens e serviços prestados a
que se encontrem obrigados, determina a suspensão do direito a votar
e ser votado e dos que causem despesa, excepto o referente a convo-
cação para a assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 33 � 8 de Fevereiro de 2001 3006-(25)

ARTIGO 12.º

Deveres dos associados

1 � São deveres de todos os associados:
a) Contribuir, por todas as formas ao seu alcance, para o bom nome

e prestígio d<a FAPDIB e para a eficácia da sua acção;
b) Cumprir os estatutos e as disposições regulamentares e legais,

bem como as deliberações tomadas pela assembleia geral e restantes
órgãos sociais;

c) Não utilizar as actividades da FAPDIB em benefício pessoal dos
seus representantes.

2 � São deveres dos associados efectivos:
a) Observar as disposições estatutárias e regulamentares e as deli-

berações dos corpos gerentes;
b) Contribuir financeiramente para a FAPDIB nos termos e pra-

zos previstos nos estatutos e demais regulamentação;
c) Servir gratuitamente os cargos ou comissões para que forem

eleitos ou nomeados, designando para o efeito, os seus representan-
tes, sem prejuízo do pagamento de despesas de deslocação e outras
devidamente justificadas, nas condições a definir pela direcção;

d) Comunicar por escrito, no prazo de 30 dias as alterações dos
estatutos, dos órgãos sociais ou quaisquer outras que tenham implica-
ções na sua filiação na FAPDIB;

e) Remeter à FAPDIB, até 20 dias antes da data designada para a
assembleia eleitoral, a fotocópia, autenticada pelo notário ou pela
mesa da assembleia geral, da acta da assembleia geral que elegeu os
seus órgãos sociais em exercício;

f) Participar nas reuniões da assembleia geral, desde que no pleno
gozo dos seus direitos;

g) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência, os cargos para
que forem eleitos.

ARTIGO 13.º

Perda da qualidade de associado

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do próprio, em carta registada, dirigida à direcção, com

regularização, se for caso disso, de contribuições vencidas;
b) Por falta de pagamento da respectiva quota ou encargos, prece-

dendo notificação da direcção, por carta registada para, no prazo de
60 dias, o efectuar ou justificando a impossibilidade de o fazer;

c) Por sanção suspensiva, no respectivo período ou por exclusão
nos termos dos estatutos;

d) Por cessação de actividade.

ARTIGO 14.º

Disciplina

Constitui infracção disciplinar:
1) A violação intencional dos estatutos e demais regulamentação

da FAPDIB e o não cumprimento das obrigações sociais que eles
impõem;

2) A prática de actos ofensivos do Movimento Associativo de Pais
e Encarregados de Educação.

ARTIGO 15.º

Sanções

1 � As sanções aplicáveis nos termos do artigo anterior são:
a) Advertência escrita;
b) Multa até ao montante da quotização anual;
c) Suspensão de um ano;
d) Exclusão.
2 � A sanção prevista na alínea d) do n.º 1 só será aplicada nos

casos de grave violação dos deveres de associado, nomeadamente, os
actos previstos no artigo 14.º

3 � O associado excluído não tem direito a reaver as quotizações
que haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade por todas as pres-
tações relativas ao tempo em que foi membro da FAPDIB.

ARTIGO 16.º

Procedimento disciplinar

1 � Compete à direcção, a instauração do procedimento discipli-
nar e a aplicação das sanções a que se refere o artigo anterior, com
excepção da prevista na alínea d) do n.º 1 cuja aplicação compete à
assembleia geral, por proposta da direcção.

2 � O arguido dispõe sempre do prazo de 30 dias, contados da
notificação dos factos de que for acusado, para apresentar a sua defe-
sa, por escrito, em carta registada.

3 � A aplicação das sanções previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 do
artigo 15.º só se efectivarão mediante audiência obrigatória do asso-
ciado.

4 � Da sanção prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º cabe
recurso para a assembleia geral, podendo os representantes dos
associados assim penalizados participar, sem direito a voto, na parte
da reunião em que os respectivos recursos forem discutidos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação e responsabilização

ARTIGO 17.º

Especificação

São órgãos sociais da FAPDIB: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 18.º

Responsabilização

Os membros dos órgãos sociais são solidariamente responsáveis pelas
deliberações tomadas, excepto se fizerem constar da acta da reunião
e seu voto vencido.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 19.º

Constituição

A assembleia geral, constituída por todos os associados no pleno
exercício dos seus direitos, é o órgão soberano da FAPDIB.

ARTIGO 20.º

Composição da mesa

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

2 � O vice-presidente substituirá o presidente nas suas ausências
ou impedimentos.

ARTIGO 21.º

Competência

À assembleia geral, compete:
a) Apreciar e votar propostas de alteração dos estatutos;
b) Apreciar e votar o regulamento eleitoral e suas alterações;
c) Apreciar e votar o relatório e contas anuais;
d) Apreciar e votar o plano de acção e o orçamento;
e) Eleger ou destituir os membros da mesa da assembleia geral, da

direcção e do conselho fiscal;
f) Pronunciar-se sobre a perda da qualidade de associado;
g) Fixar o valor da quota anual dos associados;
h) Atribuir a qualidade de associado benemérito;
i) Aprovar as resoluções da direcção, sobre a adesão a organizações

nacionais, estrangeiras ou internacionais;
j) Deliberar sobre a transferência de localização da sede;
k) Autorizar a obtenção de empréstimo e a aquisição ou a aliena-

ção de bens imóveis;
l) Decidir sobre os recursos previstos nos presentes estatutos;
m) Autorizar a Associação a demandar os membros dos corpos

gerentes por actos praticados no exercício das suas funções;
n) Deliberar sobre a dissolução da FAPDIB e o destino a dar aos

seus bens;
o) Demais deliberações não compreendidas nas atribuições legais

ou estatutárias de outros órgãos sociais.

ARTIGO 22.º

Funcionamento

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

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No final de cada mandato, durante o mês de Dezembro, para a

eleição dos corpos gerentes;
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b) Até 31 de Março de cada ano, para discussão e votação do re-
latório e contas da gerência do ano anterior, bem como do parecer
do conselho fiscal;

c) Até 30 de Novembro de cada ano, para apreciação e votação do
orçamento e programa de acção para o ano seguinte.

3 � A assembleia geral reunirá, extraordinariamente, por convo-
cação da direcção, a pedido do conselho fiscal, ou a requerimento de
um quinto dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

4 � Quando a requerimento de associados, que indicarão concreta-
mente o objectivo da reunião, o funcionamento desta implicará a
presença de, pelo menos, dois terços dos requerentes.

5 � A assembleia geral funcionará, em primeira convocatória,
com a presença de metade, pelo menos, dos associados com direito
a voto, ou meia hora depois, com qualquer número de associados
presentes.

6 � Nas reuniões para eleição dos órgãos sociais, é permitido o
voto por correspondência, nos termos do regulamento eleitoral, mas
é excluído o voto por procuração.

ARTIGO 23.º

Convocação

1 � A direcção convocará a assembleia geral por aviso postal, com
uma antecedência mínima de 15 dias, indicando na convocatória, o
dia, hora, local da reunião e ordem de trabalhos.

2 � Na convocação para o acto eleitoral a antecedência mínima
será de 30 dias.

3 � As convocatórias serão instruídas com a documentação perti-
nente.

4 � São anuláveis as deliberações tomadas sobre a matéria estra-
nha à ordem de trabalhos, salvo se todos os associados efectivos
comparecerem à reunião e todos concordarem com o aditamento.

ARTIGO 24.º

Deliberações

1 � Cada associado efectivo, no pleno exercício dos seus direitos,
é titular de um voto e poderá, mediante declaração escrita, fazer-se
representar por outro associado efectivo, não podendo o represen-
tante, na reunião, deter mais de duas credenciais.

2 � As deliberações da assembleia geral, são tomadas por maioria
absoluta de votos dos associados efectivos presentes, excepto nos
seguintes casos:

a) Nos actos eleitorais serão apuradas as listas que obtiverem maior
número de votos;

b) As deliberações sobre alterações dos estatutos ou do regulamen-
to eleitoral e a revogação de mandato de qualquer órgão ou de seus
membro exigem o voto favorável de três quartos dos associados pre-
sentes;

c) Para a dissolução da FAPDIB é necessário o voto favorável de
três quartos de todos os associados efectivos.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 25.º

Composição

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

2 � O vice-presidente substituirá o presidente nas suas ausências
ou impedimentos.

ARTIGO 26.º

Competência

Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
b) Orientar e administrar a FAPDIB;
c) Elaborar, anualmente e submeter ao parecer do órgão de fisca-

lização o relatório e contas da gerência, bem como o orçamento e
programa de acção para o ano seguinte;

d) Representar a FAPDIB em juízo e fora dele;
e) Deliberar sobre a admissão de associados efectivos e proceder

disciplinarmente nos termos dos estatutos;
f) Propor à assembleia geral a atribuição da qualidade de associado

honorário;
g) Propor à assembleia geral a adesão a federações congéneres,

nacionais, estrangeiras ou internacionais;

h) Apoiar e dinamizar a constituição e funcionamento das associa-
ções de pais;

i) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que contri-
buam para os objectivos da FAPDIB;

j) Elaborar os regulamentos internos a submeter à aprovação da
assembleia geral;

k) Organizar listas para os órgãos sociais quando não existirem lis-
tas candidatas.

ARTIGO 27.º

Funcionamento

1 � A direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e
extraordinariamente, por convocação do respectivo presidente, só po-
dendo deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titula-
res presentes, não podendo estes abster-se de votar e tendo o presi-
dente, além do seu voto, direito a voto de desempate.

ARTIGO 28.º

Forma de obrigar

1 � A FAPDIB obriga-se com as assinaturas conjuntas de quais-
quer três membros da direcção ou com as assinaturas conjuntas do
presidente e do tesoureiro.

2 � Nas operações financeiras são obrigatórias, pelo menos, duas
assinaturas sendo uma delas a do tesoureiro.

3 � Nos actos de mero expediente, bastará a assinatura de qual-
quer membro da direcção.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 29.º

Composição

O conselho fiscal é composto por três elementos: um presidente e
dois vogais.

ARTIGO 30.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer anual à assembleia geral sobre as contas do exer-

cício;
b) Verificar os balancetes de receitas e despesas e conferir

os documentos, bem como a legalidade dos pagamentos efec-
tuados;

c) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões do órgão executivo, sempre que julgue conveniente;

d) Cooperar com a direcção emitindo parecer sobre assuntos
da sua competência e sobre qualquer assunto que lhe seja dirigida
consulta.

ARTIGO 31.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente, uma vez por tri-
mestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presi-
dente, só podendo deliberar com a presença da maioria dos seus ti-
tulares.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titula-
res presentes, não podendo estes abster-se de votar, tendo o presi-
dente, além do seu voto, direito a voto de desempate.

CAPÍTULO IV

Das eleições

ARTIGO 32.º

Especificação

1 � A eleição dos órgãos sociais da FAPDIB, será feita de dois em
dois anos, por escrutínio secreto, que terá lugar em assembleia geral
no mês de Dezembro, nos termos do regulamento eleitoral.

2 � Aos órgãos sociais eleitos será conferida posse na assembleia
geral extraordinária, no mês seguinte.

3 � Os órgãos sociais cessantes continuarão em exercício até à
tomada de posse dos órgãos eleitos.
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ARTIGO 33.º

Lista de candidaturas

1 � Só poderão candidatar-se os associados efectivos que se en-
contrem no pleno exercício dos seus direitos.

2 � As listas das candidaturas para os órgãos sociais, serão apre-
sentadas ao presidente da mesa da assembleia geral, no prazo que o
regulamento eleitoral estipule, com a indicação dos nomes dos
candidatos, cargos para que se propõem e seus representantes, e ainda
de, pelo menos, três suplentes para a direcção e um para o conselho
fiscal.

3 � Poderão concorrer várias listas, as apresentadas pela direcção
e outras subscritas, no mínimo, pelo número de elementos que a
compõem.

ARTIGO 34.º

Eleição por cessação de mandato

No caso de um órgão social cessar a sua actividade antes do termo
do mandato, será convocada uma assembleia geral extraordinária,
a reunir no prazo de 42 dias após a cessação de funções, para eleger
esse órgão em conformidade com o disposto no regulamento
eleitoral.

CAPÍTULO V

Do regime financeiro

ARTIGO 35.º

Exercício

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 36.º

Receitas

1 � As receitas ordinárias da FAPDIB são constituídas por:
a) Quotas anuais dos associados, cujo valor é fixado pela assem-

bleia geral;
b) Produtos de serviços prestados;
c) Rendimento de bens próprios.
2 � As receitas extraordinárias da FAPDIB são provenientes de

subsídios, donativos, doações heranças ou legados.

ARTIGO 37.º

Despesas

Constituem despesas da FAPDIB:
a) Pagamentos relativos a pessoal, instalações e outros indispensá-

veis ao bom funcionamento dos serviços;
b) Pagamento de quotas que a FAPDIB tenha o dever de cumprir;
c) Pagamento de subsídios comparticipações e outros encargos re-

sultantes de iniciativas próprias ou em colaboração com outras
entidades, no âmbito do plano de acção e orçamento aprovado pela
assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 38.º

Pagamento de quotizações

As quotas dos associados deverão ser pagas no primeiro trimestre
do ano a que respeitem, salvo se a assembleia geral, deliberar de modo
diferente.

ARTIGO 39.º

Actas

1 � De cada reunião da assembleia geral, será lavrada acta e sub-
metida à aprovação no final da reunião ou no início da seguinte.

2 � A acta será votada pelos que na respectiva reunião participa-
ram e assinada pelos membros da mesa que a ela presidiu.

3 � Também serão lavradas actas das reuniões dos outros órgãos
sociais, a assinar, após aprovação, por todos os presentes.

ARTIGO 40.º

Recursos

Sem prejuízo do disposto nos estatutos, caberá recurso para a as-
sembleia geral das deliberações dos outros órgãos sociais e da pró-
pria mesa.

ARTIGO 41.º

Atlas educativo distrital

1 � Com vista a aprofundar a situação educativa distrital, reunirá, a
direcção, documentação relativa ao cadastro e demais indicadores dos
estabelecimentos de educação e ensino previstos no n.º 1 do artigo 5.º

2 � Essa documentação poderá revestir a forma de publicação
periódica, como instrumento para informação e divulgação de facto-
res do desenvolvimento educativo na área da FAPDIB.

ARTIGO 42.º

Dissolução e liquidação

1 � No caso de extinção da Federação, competirá à assembleia
geral, deliberar sobre o destino dos seus bens, nos termos da legisla-
ção em vigor, bem como eleger uma comissão liquidatária.

2 � Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática
dos actos meramente conservatórios e necessários quer à liquidação
do património social, quer à ultimação dos negócios pendentes.

ARTIGO 43.º

Disposição transitória

1 � Os representantes das associações de pais das esco-
las: E.B.1 n.º 2, de Beja; E.B.1 n.º 4 de Beja; Agrupamento de Santa
Maria; E.B.2,3, Mário Beirão; membros da comissão instaladora elei-
ta em 13 de Maio de 2000, são mandatos para proceder aos actos
necessários ao registo e legalização da Federação, fundada com a
aprovação dos presentes estatutos.

2 � Os membros da comissão instaladora supra citados, têm ainda,
os poderes necessários para proceder à organização do processo
eleitoral dos órgãos sociais nos termos estatutários.

ARTIGO 44.º

Vigência

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5479

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO E JARDIM

DE INFÂNCIA N.º 2 DE VALE DE MILHAÇOS

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância
n.º 2 de Vale de Milhaços, a seguir designada por Associação,
congrega e representa os pais e encarregados de educação dos
alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância n.º 2 de
Vale de Milhaços.

2 � Tem duração ilimitada e sede na Escola Básica n.º 2 de Vale
de Milhaços, sita na Avenida da Liberdade, freguesia de Corroios,
concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

Objecto

São objectivos da Associação, designadamente:
a) Difundir a actividade escolar, associativa e outras afins, no sen-

tido de se obter forte elo que ligue por mútuos interesses os alunos, a
Escola e a família, bem como outros interessados em colaborar;

b) Defender e promover os interesses dos seus associados em tudo
quanto respeita à educação dos seus filhos e educandos na Escola Básica
do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância n.º 2 de Vale de Milhaços.

ARTIGO 3.º

Membros

Podem ser membros da Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jar-
dim-de-Infância n.º 2 de Vale de Milhaços, que voluntariamente
se inscrevam na mesma.
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ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 5.º

Composição e competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos e é dirigida pela mesa da assembleia ge-
ral, composta por três associados, dos quais um é o presidente.

2 � A sua competência e forma de funcionamento regula-se pelas
normas legais aplicáveis, nomeadamente, os artigos 170.º a 179.º do
Código Civil.

ARTIGO 6.º

Composição e competência da direcção

1 � A direcção é composta por cinco associados, um dos quais
será o presidente.

2 � Compete-lhe, nomeadamente, a gerência social, administrati-
va, financeira e disciplinar da Associação.

ARTIGO 7.º

Composição e competência do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é composto por três associados, um dos quais
será o presidente.

2 � Compete-lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros
da direcção e verificar as suas contas e relatórios, dando parecer sobre
as mesmas.

ARTIGO 8.º

Regime financeiro

A Associação não tem fins lucrativos, goza de gestão própria,
autonomia administrativa e financeira e rege-se pelos presentes
estatutos e pela lei geral.

ARTIGO 9.º

Dissolução da Associação

Para deliberar sobre a dissolução da Associação, são necessários os
votos favoráveis de três quartos dos associados efectivos no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 10.º

A Associação pode filiar-se em organizações regionais, nacionais
ou supranacionais, cujo carácter ou âmbito possam contribuir para a
defesa dos direitos dos pais e encarregados quanto à educação dos seus
filhos e educandos.

ARTIGO 11.º

Património da Associação

1 � O património da Associação é constituído pelas quotas dos
associados, cujo montante será fixado em assembleia geral, mensali-
dades por serviços prestados e ainda por quaisquer donativos ou
subsídios que eventualmente venham a ser feitos por quaisquer
entidades, singulares ou colectivas.

2 � A Associação vincula-se perante terceiros, mediante a assina-
tura de dois dos membros da direcção.

ARTIGO 12.º

Disposição final

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

Os presentes estatutos, foram aprovados em reunião geral de pais e
de encarregados de educação, realizada em 5 de Dezembro de 2000 e a
que se refere a acta n.º 2, a qual vai ser assinada por todos os membros
da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Es-
cola Básica do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância n.º 2 de Vale de Milhaços.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5480

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA MURTEIRA

Estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação

É constituída nos termos da lei e dos presentes estatutos, uma
Associação que adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico da Murteira.

ARTIGO 2.º

Sede

A Associação tem a sua sede na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico
da Murteira.

ARTIGO 3.º

Duração

A Associação tem duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objectivos

1 � A Associação tem como objectivos:
a) Assegurar o direito e o dever que assiste aos pais e encarregados

de educação de participar no processo educativo dos filhos ou
educandos, bem como interessá-los, no seu processo educativo dos
seus filhos ou educandos;

b) Interessar os pais ou encarregados de educação, no processo
educativo dos respectivos filhos ou educandos;

c) Criar um ATL, através de uma acção concertada com a direcção
da Escola que visa a ocupação dos tempos livres de forma lúdica,
contribuindo desta forma para a promoção moral, cívica, física e
cultural das crianças;

d) Prestar apoio na conservação e melhoria das instalações escolares.
2 � Os objectivos serão prosseguidos:
a) Pela participação de todos os associados, segundo as suas

capacidades e disponibilidades;
b) Pela indigitação de um membro dos seus órgãos para o conselho

escolar;
c) Pela colaboração com associações congéneres, tendo em vista

objectivos comuns;
d) Pela elaboração de um projecto para ocupação de tempos li-

vres.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser membros da Associação, todos os pais e encarre-
gados de educação, cujos filhos ou educandos estejam matriculados na
Escola.

2 � Podem ainda ser membros do pleno direito todos os professo-
res e auxiliares de educação da Escola.

3 � Tem ainda pleno direito de ser associado qualquer pessoa sin-
gular ou colectiva que concordando com os presentes estatutos, pre-
tenda de qualquer forma contribuir para o objecto descrito no ar-
tigo 4.º, n.º 1, alínea c).

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
b) Participar e votar nas assembleias gerais;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos

termos do artigo 21.º destes estatutos;
d) Solicitar a intervenção da Associação e alertar para as situações

que possam ser do interesse dos seus educandos, devendo dar conhe-
cimento à Associação por escrito.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os estatutos e o regulamento interno;
b) Pagar as respectivas quotas;
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c) Participar nas actividades da Escola e Associação;
d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que foram eleitos ou designados;
e) Contribuir para os fundos que vierem a ser criados.

ARTIGO 8.º

Perdem os direitos e qualidades de associados:
a) A pedido do próprio sócio;
b) Por falta de pagamento da respectiva quota;
c) Por violação dos estatutos da Associação ou que de qualquer modo

lesem os seus interesses.

ARTIGO 9.º

O associado que deixar de pertencer à Associação, não tem o di-
reito a reaver as quotizações que haja pago.

CAPÍTULO III

SECÇÃO I

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

O exercício de qualquer cargo nos órgãos sociais não é remunerado.

ARTIGO 12.º

1 � A duração do mandato dos órgãos sociais é de um ano, deven-
do proceder-se à sua eleição no início do ano lectivo.

2 � Os órgãos sociais são eleitos anualmente em assembleia geral,
até 45 dias após o início do ano lectivo na Escola.

3 � Das reuniões dos órgãos sociais, serão lavradas actas que serão
obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes ou, quando res-
peitem a reunião da assembleia geral, pelos membros da mesa.

4 � Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente,
considera-se prorrogado o mandato em curso até à posse dos novos
órgãos sociais.

ARTIGO 13.º

Os membros dos órgãos sociais, podem ser eleitos consecutivamente
para qualquer órgão da Associação, salvo se a assembleia geral reco-
nhecer expressamente que é conveniente proceder à sua substituição.

ARTIGO 14.º

1 � Os órgãos sociais são convocados pelos respectivos presiden-
tes e só podem deliberar com maioria dos titulares.

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

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios efectivos no
pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

2 � O secretário será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
por um associado escolhido por quem presidir à assembleia geral.

3 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia ge-
ral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de entre os sócios
presentes, os quais cessarão as suas funções, no termo da reunião.

ARTIGO 17.º

São atribuições do presidente da mesa da assembleia geral:
1) Convocar reuniões e presidir às mesmas;
2) Dirigir os trabalhos e velar pela execução das deliberações to-

madas;

3) Informar a assembleia geral de todos os documentos relevantes
à sua actividade.

ARTIGO 18.º

São atribuições do vice-presidente da mesa da assembleia geral,
substituir o presidente quando este esteja impossibilitado.

ARTIGO 19.º

São atribuições do secretário:
1) Minutar, redigir as actas, lê-las à assembleia geral e assiná-las

com o presidente;
2) Tomar nota de todas as propostas, moções e requerimentos

apresentados no decorrer da sessão e inscrever por ordem, os sócios
que desejem usar da palavra;

3) Contar os votos e tomar nota das deliberações.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral compete deliberar sobre todas as matérias não com-
preendidas nas atribuições dos órgãos da Associação e, em especial:

a) Eleger e demitir, por votação, os membros dos órgãos sociais;
b) Aprovar a alteração dos estatutos, por maioria de três quartos

do número de associados presentes na reunião, em que tal vier a ser
deliberado;

c) Fixar e alterar os montantes das quotas;
d) Apreciar, debater e votar o relatório das actividades e os do-

cumentos de contas a apresentar;
e) Deliberar sobre a dissolução da Associação, devendo tal delibera-

ção ser aprovada por três quartos do número de associados, na sua
totalidade.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � A assembleia geral, reunirá ordinariamente:
a) Pelo menos, uma vez por ano, no prazo máximo de 45 dias

após o início de cada ano lectivo, para a eleição dos órgãos sociais e
para discussão e votação do relatório de contas da direcção anterior,
bem como do parecer do conselho fiscal.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária:
a) Quando convocada pelo presidente da mesa da assembleia

geral;
b) A pedido da direcção ou do conselho fiscal;
c) A requerimento de, pelo menos, 10% dos associados no plenos

gozo das suas funções.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral ordinária, deverá ser convocada por meio
de aviso aos associados a enviar pelos educandos ou afixação na
Escola, em lugar visível.

2 � Ser convocada com, pelo menos, oito dias de antecedência pelo
presidente da mesa, ou pelo seu substituto, indicando sempre, além da
ordem de trabalhos, o dia, hora e local de trabalho da reunião.

3 � A convocatória da assembleia geral extraordinária, nos ter-
mos do artigo anterior, deve ser feita no prazo de 15 dias após o
pedido do requerimento, devendo a sua reunião realizar-se no prazo
de 30 dias a contar da data da recepção do pedido ou requerimento.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos seus associados, ou meia hora
mais tarde com o número dos presentes.

2 � A assembleia geral que seja convocada a requerimento dos
associados poderá reunir se estiverem presentes três quartos dos re-
querentes.

ARTIGO 24.º

As deliberações da assembleia geral, serão sempre tomadas por
maioria simples dos sócios presentes, por braço no ar, excepto quando
a assembleia geral se pronuncie em contrário.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 25.º

1 � A direcção é o órgão executivo e de gestão da Associação.
2 � A direcção é composta por:
a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
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c) Um secretário;
d) Um tesoureiro.

ARTIGO 26.º

Compete à direcção gerir a Associação e representá-la, in-
cumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efectivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscali-

zação, o relatório de acção para o ano seguinte;
c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem

como a escrituração dos livros, nos termos da lei;
d) Representar a Associação em juízo e fora dele;
e) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações

dos órgãos da Associação;
f) Cooperar com a direcção da Escola no sentido de dar execução

às finalidades da Associação;
g) Nomear grupos de trabalho para cumprimento de tarefas espe-

cíficas que sirvam exclusivamente os interesses da Associação;
h) Eleger no presidente ou outro dos seus membros, os poderes

colectivos de representação.

ARTIGO 27.º

Presidente

Compete ao presidente:
a) Superintender na administração da Associação, orientando e fis-

calizando os respectivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da direcção, dirigindo os respec-

tivos trabalhos;
c) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que care-

çam de solução urgente, sujeitando estes últimos à confirmação da
direcção, na primeira reunião seguinte.

ARTIGO 28.º

Vice-presidente

Compete ao vice-presidente coadjuvar o presidente no exercício
das suas atribuições e substituí-lo nas suas ausências e impedimentos.

ARTIGO 29.º

Secretário

Compete ao secretário:
a) Assinar, rubricar os termos de abertura e encerramento e rubri-

car os livros de actas da direcção;
b) Lavrar as actas das reuniões da direcção e superintender nos

serviços de expediente;
c) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da direcção,

organizando os processos de assuntos a serem tratados.

ARTIGO 30.º

Tesoureiro

Compete ao tesoureiro:
a) Receber e guardar os valores da Associação;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita e de des-

pesas;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receita con-

juntamente com o presidente.

ARTIGO 31.º

A direcção da Associação reunirá sempre que julgue conveniente
por convocação do presidente e obrigatoriamente uma vez por mês.

ARTIGO 32.º

Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as assinaturas
conjuntas de quaisquer três membro da direcção, sendo obrigatória a
do tesoureiro.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 33.º

O conselho fiscal é composto por um presidente e um secretário.

ARTIGO 34.º

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

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da
instituição, sempre que se julguem necessárias e convenientes;

b) Assistir e fazer-se representar por um dos seus membros às reu-
niões do órgão executivo;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre todos
os assuntos que o órgão executivo submete à sua apreciação.

ARTIGO 35.º

O conselho fiscal reunirá sempre que julgue conveniente, por con-
vocação do presidente e obrigatoriamente, uma vez por trimestre.

ARTIGO 36.º

São receitas da Associação:
a) O produto das quotas;
b) As doações, legados e respectivos rendimentos;
c) Os subsídios do Estado ou de organismos oficiais;
d) Os donativos e produtos de festas ou subscrições;
e) Outras receitas.

ARTIGO 37.º

1 � A dissolução da Associação só poderá ser deliberada com voto
favorável de três quartos do número de todos os associados, em
assembleia geral, especificamente convocada para o efeito.

2 � Cabe à assembleia geral decidir sobre o destino dos bens,
devendo estes, preferencialmente reverter a favor da própria Es-
cola.

ARTIGO 38.º

A assembleia geral para a eleição dos primeiros corpos sociais da
Associação e aprovação dos estatutos da mesma, terá lugar nos oito
dias após afixação, dos estatutos, no átrio da Escola, para apreciação
pelos encarregados de educação.

CAPÍTULO IV

Sistema eleitoral

ARTIGO 39.º

1 � A eleição dos titulares dos órgãos sociais da Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico da Murteira, é feita por escrutínio directo e secreto.

2 � As candidaturas deverão ser apresentadas pelo método de listas,
da qual deverá constar indicação de titulares para a direcção, assembleia
geral e conselho fiscal.

3 � Só poderão ser eleitos para os órgãos sociais, as pessoas que
se encontrem em pleno uso dos seus direitos estatutários.

4 � A apresentação de candidaturas deverá ser feita ao presidente
da mesa da assembleia geral, no prazo estipulado no regulamento
eleitoral.

Disposições gerais

ARTIGO 40.º

Até à realização do primeiro acto eleitoral, a administração da
Associação ficará a cargo de uma comissão instaladora, a eleger em
assembleia geral, após a aprovação dos estatutos.

ARTIGO 41.º

A comissão instaladora tem as competências atribuídas à direcção,
podendo designadamente, organizar o primeiro acto eleitoral.

ARTIGO 42.º

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de acordo
com a legislação em vigor.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5481



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 33 � 8 de Fevereiro de 2001 3006-(31)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Lisboa:

2.ª Secção .................................................................3006-(33)
3.ª Secção .................................................................3006-(51)
4.ª Secção .................................................................3006-(75)

Lourinhã ...........................................................................3006-(94)
Odivelas ............................................................................ 3006-(97)
Sobral de Monte Agraço .................................................3006-(98)
Torres Vedras .................................................................... 3006-(98)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 33 � 8 de Fevereiro de 2001 3006-(33)

4. Empresas � Registo comercial

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

GONÇALVES & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 762/781020; identificação de pessoa colectiva
n.º 500795860; inscrição: 9/000627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13759027

GALERIA TRIÂNGULO MÓVEIS ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 284/760718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500604215; inscrição: 8/000627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13758985

FERIA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 037/750506; identificação de pessoa colectiva
n.º 500110956; inscrição: 14/000621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 11497467

JOSÉ M. VAZ PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 133/740715; identificação de pessoa colectiva
n.º 500157600; inscrição: 16/000627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13759094

ISABEL AIRES & JOSÉ CID, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3986/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503006807;
inscrição: 4/000628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456750

IMOBLUE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 755/001206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505178796; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
001206.

Certifico que por PLANFIN � Serviços de Planeamento Finan-
ceiro Internacional, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de IMOBLUE � Sociedade
Imobiliária, S. A., e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Re-
pública, 53, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do
conselho de administração, a quem competirá, também, deliberar
sobre a criação em território nacional ou no estrangeiro, de escritó-
rios, delegações ou quaisquer outras formas de representação social
onde e pelo tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, construção
de imóveis e celebrações de negócios de compra, compra para re-
venda e venda de imóveis, gestão de imóveis próprios e prestação
de serviços de administração imobiliária

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, representado por acções com o valor nomi-
nal de um euro, é de 50 000 euros e encontra-se totalmente subscrito
e realizado.

2 � A sociedade poderá, nos termos e com sujeição aos limites
legalmente fixados, emitir acções de qualquer tipo, nomeadamente
acções preferenciais, sem voto ou remíveis.

3 � Poderá ainda ser deliberada a realização de prestações suple-
mentares e ou prestações acessórias pecuniárias onerosas, por uma
ou mais vezes, até ao limite máximo de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social está dividido em 50 000 acções ao portador
ou nominativas, as quais são reciprocamente convertíveis, nos ter-
mos da lei.

2 � Salvo eventual futura desmaterialização, as acções represen-
tativas do capital social da sociedade são incorporadas em títulos de
uma, 10, 100, 1000 ou mais acções, os quais poderão ser desdobra-
dos ou concentrados a pedido dos accionistas.

3 � As despesas com a conversão das acções, bem como as de
desdobramento e de concentração de títulos correm por conta dos
accionistas interessados.

4 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, sendo admitida a reprodução das assinaturas por meios
mecânicos.

ARTIGO 5.º

1 � Nos termos e com sujeição aos limites fixados, é permitido à
sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações
que o conselho de administração entenda serem adequadas à prosse-
cução do interesse social.

2 � A sociedade pode ainda por simples deliberação do conselho
de administração, subscrever e adquirir participações em qualquer outra
sociedade, ainda que subordinada a um direito estrangeiro ou com um
objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis
especiais e participar em quaisquer formas de cooperação entre em-
presas, nomeadamente em consórcios, associações em participação e
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir quaisquer valo-
res representativos da dívida, nomeadamente qualquer tipo ou moda-
lidade de obrigações e papel comercial.

2 � Salvo nos casos em que a lei imperativamente o proíba, as
emissões de valores representativos da dívida, designadamente obri-
gações, poderão ser deliberadas pelo conselho de administração.
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3 � A sociedade poderá adquirir os valores representativos da dí-
vida que tenha emitido, nos termos e condições permitidos por lei.

4 � Os valores representativos da dívida poderão ser titulados ou
assumir forma meramente escritural.

5 � O conselho de administração poderá, nos casos em que a lei
o permita, decidir converter valores representativos da dívida escri-
turais em titulados, bem como, a todo o tempo, deliberar a
desmaterialização dos valores da dívida titulados.

6 � Os títulos representativos de valores de dívida são assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser reproduzidas por
meios mecânicos.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração poderá, quando julgar conveniente
e obtido o parecer favorável do fiscal único, deliberar aumentar o capi-
tal, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao montante
igual ao dobro do capital social realizado à data da deliberação.

2 � O conselho fixará as condições das novas emissões, bem como
os prazos e as formas em que poderá ser exercido o direito de prefe-
rência dos accionistas.

3 � Os poderes conferidos neste artigo são válidos pelo prazo
máximo legalmente permitido, podendo ser renovados, por uma ou
mais vezes, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral,
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � O conselho de administração poderá designar um secretário

da sociedade e o respectivo suplente, cujas competências serão as
determinadas no Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e os titulares dos
restantes órgãos sociais são designados por períodos de três anos.

2 � Nos casos em que a lei não o proíba, é permitida a recon-
dução por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais, incluindo
a do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este,
serão fixadas por deliberação da assembleia geral ou de comissão por
esta designada para o efeito.

2 � As funções de administração poderão ser ou não remunera-
das. Se o forem, as remunerações dos membros do conselho de ad-
ministração, ou as de alguns deles, podem ser constituídas por uma
parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta numa participa-
ção que não exceda 5% dos lucros do exercício.

3 � Os administradores poderão ser dispensados de prestar caução.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode constituir mandatários, os quais terão os
poderes que o conselho de administração deliberar atribuir-lhes.

2 � Nos poderes do mandatário compreendem-se sempre os de
executar as deliberações do conselho de administração, podendo
praticar todos os actos necessários a tal execução.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se mediante:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um único administrador, em actos e contra-

tos relativamente aos quais tenha sido expressamente deliberado em
acta do conselho de administração;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários nas condições e
limites estabelecidos no mandato.

2 � Adicionalmente, nos actos que não envolvam contracção de
obrigações pela sociedade, pode esta ser representada por qualquer
dos seus administradores, assinando isoladamente.

ARTIGO 13.º

1 � Têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções neces-
sário para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo a obte-
rem aquele número, devendo, nesse caso, designar por acordo um só
de entre eles para os representar na assembleia geral.

3 � A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação, por escrito e com a antecedência mínima de
três dias úteis, de uma pessoa singular que os represente.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro da administração, pelo seu côn-
juge, pelos parentes na linha recta ou por outros accionistas,
aplicando-se os requisitos de forma e prazo de designação previstos
no número anterior.

5 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1 deste artigo, poderão ain-
da assistir às reuniões da assembleia geral o representante comum
dos obrigacionistas e as pessoas cuja presença seja autorizada pelo
presidente da mesa, sob proposta do conselho de administração, téc-
nicos da sociedade, para esclarecimento de questões específicas su-
jeitas a apreciação da assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular de,
pelo menos, 1000 euros de capital social, cabendo um voto a cada
1000 acções.

2 � A prova da qualidade de accionista far-se-á:
a) Tratando-se de acções escriturais, mediante carta subscrita e

emitida por intermediário financeiro autorizado e recebida na socie-
dade ao menos três dias úteis antes da data designada para as reu-
niões da assembleia geral, certificando a inscrição ou registo das
acções em nome do accionista, em conta de valores mobiliários es-
criturais aberta junto desse intermediário financeiro, pelo menos,
desde o 10.º dia útil anterior à data designada para a reunião da
assembleia geral;

b) Tratando-se de acções tituladas, através do seu depósito nos
cofres da sociedade ou mediante carta subscrita e emitida por insti-
tuição de crédito e recebida na sociedade ao menos três dias úteis
antes da data designada para a reunião da assembleia geral, certifi-
cando quem as acções estão depositadas nos seus cofres em nome
do accionista.

3 � As acções deverão manter-se registadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas
ou outras pessoas.

2 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reu-
niões e elaborar as respectivas actas.

3 � Ao presidente incumbe convocar, com observância das for-
malidades legais, as reuniões da assembleia geral.

4 � Na ausência ou impedimento do presidente, as suas funções
serão exercidas pelo secretário.

ARTIGO 16.º

1 � Para além das reuniões decorrentes da lei, a assembleia ge-
ral reúne sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por
algum dos órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente
estabelecidos.

2 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei e na convocatória pode, desde logo, ser marcada segunda data
de reunião, com intervalo superior a 15 dias, no caso de a assem-
bleia não poder funcionar na primeira data marcada por falta de
quórum, aplicando-se à assembleia que reúna na segunda as regras
relativas à assembleia de segunda convocatória.

3 � Não podendo a assembleia geral, por falta de quórum, fun-
cionar em primeira convocação e não havendo sido designada na
convocatória uma segunda data de reunião, será convocada, nos ter-
mos legais, nova reunião, que poderá funcionar e validamente deli-
berar seja qual for o número de accionistas presentes ou representa-
dos e o quantitativo do capital a que as respectivas participações
correspondam.

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um número ímpar de membros, no mí-
nimo de três e máximo de cinco, accionistas ou não, eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez em cada dois meses e sempre que for convocado pelo seu presi-
dente ou dois administradores.
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2 � As reuniões terão lugar na sede, se outro lugar não for esco-
lhido por conveniência do conselho.

3 � O conselho só pode validamente deliberar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos membros presentes.

5 � Em caso de empate nas votações, o presidente ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

6 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 19.º

1 � Para além das atribuições gerais derivadas da lei e destes esta-
tutos, compete ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações inseríveis no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar, locar, arrendar e alienar quaisquer bens so-
ciais e direitos, móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis,
sempre que entenda conveniente para a sociedade;

c) Contratar os empregados da sociedade, fixar os seus vencimen-
tos, regalias sociais ou outras prestações pecuniárias e exercer o
correspondente poder directivo e disciplinar;

d) Constituir mandatários ou procuradores, com ou sem a facul-
dade de substabelecimento;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

f) Delegar nos seus membros nos termos do artigo seguinte;
g) Negociar e contrair financiamentos;
h) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou pas-

sivamente, podendo apresentar participações criminais e desistir
delas, contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou tran-
sigir em processo, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar
termos de responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os
assuntos que não caibam na competência de outros órgãos.

2 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento,
incluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais dos seus
membros ou numa comissão executiva, formada por um número
ímpar de membros, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade será exer-
cida por um fiscal único, que será um revisor oficial de contas ou
uma sociedade de revisores oficiais de contas, designado pela assem-
bleia geral por um período de três anos e reelegível.

2 � A assembleia geral designa ainda um revisor geral de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas suplente.

3 � Cabem ao revisor oficial de contas ou uma sociedade de
revisores oficiais de contas os poderes que a lei atribui ao conselho
fiscal.

ARTIGO 22.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a apli-
cação que a assembleia geral determinar, deduzidas das verbas que
por lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de
reserva.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia
geral ponderará em cada ano social a conveniência e a oportunida-
de de serem constituídas, reforçadas ou diminuídas reservas desti-
nadas à estabilização de dividendos.

3 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

4 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 24.º

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

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Conselho de administradação e fiscal único para o triénio de 2000/
2001:

Conselho de administração: presidente: Luís Caros Oliveira Capri-
choso, Rua da Cidade de Rabat, lote B1, 4.º, A, Lisboa; vogais: Isabel
Maria de Carvalho Cardoso, divorciada, Rua do Conde de Monsaraz,
14, 2.º, direito, Lisboa, e Isabel Alexandra Henriques Gonçalves Fer-
reira, casada, Avenida da Rainha D. Leonor, 21, 4.º, frente, Lisboa.

Fiscal único: J. Monteiro & Associados � Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, Rua do Padre Américo, 18-F, escritório 6,
Lisboa; suplente: Mendes e Ferreira, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Rua do Prof. Correia Araújo, 593, Praceta Privada, entra-
da 3, sala 3, Porto.

Capital subscrito pelo accionista único PLANFIN � Serviços de
Planeamento Financeiro Internacional, S. A.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14157047

FÁBRICA DIGITAL � DESIGN E PRODUÇÕES
WEB DA C3IM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 756/001206; identificação de pessoa colectiva
n.º 504864793; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/
001206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade Fábrica Digital � Design e Produções Web da
C3IM, L.da, tem sua sede na Rua dos Arneiros, 82-A, 1500-060, fre-
guesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sua sede
social dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de desenho e manuten-
ção de páginas e sites na web, tecnologias da internet, intranet e
extranets, redes e bases de dados, hospedagem web, consultoria em
web e internet, produções digitais, edição digital.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros, e cor-
responde à soma de três quotas: uma, de 6150 euros, pertencente à
sociedade C3IM � Consultoria de Informação, Inovação, Internet e
Multimédia, L.da; uma, de 5985 euros, pertencente ao sócio Alexan-
dre Manuel da Cruz Leiria, e uma, de 2865 euros, pertencente ao sócio
Henrique Jorge Rego do Nascimento Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende sempre do prévio consentimento da sociedade, que terá
direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes
em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios Henrique
Jorge Rego do Nascimento Rodrigues e Alexandre Manuel da Cruz
Leiria, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção
de ambos os gerentes para a sociedade se considerar validamente
obrigada em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais que
admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outros prazos ou formalidades, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de carta registada, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13462660
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FACTOR D � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 740/001204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505019299; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
001204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma FACTOR D � Produção e Comer-
cialização de Arte e Design, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Manuel dos
Santos, lote 49, 5.º, freguesia de Alto de Pina.

§ 1.º A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º Igualmente por mera deliberação da gerência, poderá a so-
ciedade criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto e duração

1 � A sociedade tem por objecto a produção e comercialização
de arte e design.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras sociedades nacio-
nais ou estrangeiras, seja qual for o seu objecto, por participação no
capital destas ou qualquer outra forma legal adequada.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota, com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Sílvia Isabel Cristina Taveira de Almeida;

b) Uma quota, com o valor nominal de 1000 euros, pertencente
ao sócio Ricardo Manuel Cristina Taveira;

c) Uma quota, com o valor nominal de 3000 euros, pertencente
ao sócio Tomás Cardoso Taveira.

ARTIGO 5.º

Suprimentos e títulos de dívida

1 � Os sócios podem fazer à caixa social, os suprimentos de que ela
carecer, podendo tais suprimentos ser remunerados se assim for delibe-
rado em assembleia geral por mais de 75% dos votos expressos.

2 � A sociedade pode emitir obrigações e quaisquer outros títulos
de dívida permitidos por lei.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios e respectivos cônju-
ges, ascendentes e descendentes.

2 � A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da
sociedade, prestado em assembleia geral, a convocar e realizar nos
trinta dias subsequentes àquele em que a proposta de cedência for
comunicada pelo sócio cedente, mediante cartas registadas com aviso
de recepção enviadas à sociedade e aos sócios que gozam do direito
de preferência.

3 � A proposta de cessão só é válida se indicar o nome do ces-
sionário, o preço da projectada cessão e bem assim as condições de
pagamento.

4 � Se após o envio da proposta de cessão, nos termos dos pre-
cedentes n.os 2 e 3 deste artigo, a assembleia geral não reunir e os
sócios não exercerem o direito de preferência, no prazo estipulado
no n.º 2 deste artigo, considerar-se-á que houve, tacitamente, o con-
sentimento da sociedade e a renúncia dos sócios ao direito de prefe-
rência.

5 � Se o direito de preferência dos sócios for exercido por mais
do que um sócio não cedente, a quota a ceder será dividida entre os
preferentes na proporção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por acordo en-
tre ela e o sócio titular da mesma.

2 � A sociedade também, por si só, poderá amortizar a quota de
qualquer sócio quando:

a) A mesma for objecto de penhora ou arresto, se o seu titular não
conseguir desonerá-la antes da venda judicial, adjudicação ou con-
signação de rendimentos;

b) O seu titular for declarado falido ou insolvente;
c) O seu titular a ceder com violação do disposto no pacto social.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos seus
gerentes, devendo ser feita por meio de carta registada expedida com
um antecedência mínima de 20 dias.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, será confiada a dois ou mais gerentes, sócios ou não,
a designar pela assembleia geral que igualmente deliberará sobre se
a gerência será remunerada ou não, podendo tal remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes a sócia Sílvia Isabel
Cristina Taveira de Almeida e o sócio Ricardo Manuel Cristina
Taveira.

3 � Ambos os gerentes ora nomeados ficam autorizados a exer-
cer por conta própria ou alheia actividades concorrentes com a so-
ciedade.

4 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois dos gerentes;
b) Pela assinatura de qualquer dos gerentes e a de um procurador

da sociedade, sempre dentro dos limites do respectivo instrumento
jurídico de representação;

c) Para actos de mero expediente, basta a assinatura de qualquer
dos gerentes.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 11021586

J. L. VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 604/880525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500364893; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 22/001004.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Paulo Santos de Sousa Vieira,

por ter sido destituído, em 1 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467093

KORES (PORTUGUESA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 448/360222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500161500; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/
001030.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
70 241 000$, a redenominação e a alteração total do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Kores (Portuguesa), L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Infante D. Henrique, 354-354-A,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa.
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2 � Sem dependência de deliberação dos sócios, pode a gerência
deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, delegações e outras formas lo-
cais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e a indústria de artigos de
escritório em geral, e ainda a compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações sociais noutras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu, bem como em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 500 000 euros, correspondendo à soma de duas quotas: uma, de
499 599,61 euros, pertencente à sócia Etablissement Consulting, e
outra de 400,39 euros, pertencente à sócia Jessie Ana Koreska
Simeth de Fuertes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e a divisão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida.

2 � A cessão de quotas a terceiros, seja a que título for, fica, porém,
dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lu-
gar, e os demais sócios em segundo lugar, direito de preferência.

3 � Para efeitos do disposto no número anterior, o sócio cedente
deverá comunicar à sociedade e aos restantes sócios, o preço e de-
mais condições da cessão com a antecedência mínima de 60 dias.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio
nos casos seguintes:

a) Acordo com o sócio titular;
b) Morte, interdição, insolvência ou falência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento, penhora, venda ou adjudicação judicial

da quota;
d) Incumprimento do disposto no artigo 5.º
2 � Na hipótese prevista na alínea d), do número anterior, a

amortização será efectuada pelo respectivo valor nominal.
3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,

porém, os sócios deliberar, nos termos gerais, a 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 terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais ge-
rentes, eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado pelos sócios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada basta a
assinatura de um gerente.

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, avales, letras de favor e em quaisquer outros actos ou do-
cumentos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais deverão ser convocadas, por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se
a lei estabelecer prazo mais longo.

ARTIGO 9.º

Os lucros distribuíveis, apurados em cada exercício, terão a apli-
cação que a assembleia geral determinar.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13485970

LAUTASCO � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 666/780922; identificação de pessoa colectiva

n.º 500717150; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 25/
001120.

Certifico que foi registada a alteração do contrato pelo aditamento
do artigo 9.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
três vezes o montante do capital social, nas condições a fixar em
assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467085

INFASIN � INFORMÁTICA, AUTOMATISMOS
E SINALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 742/001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505178885; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
001205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFASIN � Informática,
Automatismos e Sinalização, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
Almirante Reis, 235, 3.º, esquerdo, freguesia de São João de Deus,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede so-
cial, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar ou encerar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma
local de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: sinalização, automatismo e in-
formática industrial.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
9477,17 euros, da sócia Natália Vilar Vital, e outra, de 498,79 euros,
da sócia Maria Luísa Pires de Carvalho Vilar Vital.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, será exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios,
tudo conforme for deliberado em assembleia geral, ficando, porém,
desde já designada gerente a sócia Natália Vilar Vital.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a favor de estranhos depende
do consentimento prévio da sociedade, ficando atribuído aos sócios não
cedentes o direito de preferência nas cessões a título oneroso.

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12002666
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INTERIOR � PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DE VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6529/960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503703923;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 17 e 18/001124.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Vítor da Silva Ruivo e Pedro

Luís Ick Torre do Vale, por terem renunciado, em 5 de Setembro de
2000.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 5 de Julho de 2000,
Ruy Alberto de Ferreira Gouveia e Vieira, casado, Rua Júlio Dan-
tas, 1, 5.º, A, Oeiras, e Anita Maria Machado Ferreira Martins, ca-
sada, Rua da Piscina, 17, 7.º, direito, Oeiras.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757598

GALSOFT � SERVIÇOS DE SOFTWARE DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 743/001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505082950; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
001205.

Certifico que entre SOFTGAL, Servicios de Software de
Galicia, S. A., e Corporacion Financieira de Galicia, Sociedad
Anomina (Sociedad Unipersonal), foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GALSOFT � Serviços de Sof-
tware de Portugal, L.da, e a sua sede fica instalada na Praça do Du-
que de Saldanha, 1, 3.º, freguesia de São Jorge, em Lisboa, e dura-
rá por tempo indeterminado, a contar do registo definitivo.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação onde entender, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de presta-
ção de serviços de assessoria informática, desenvolvimento de apli-
cações e comercialização de hardware e software.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor nominal de
3700 euros, pertencente à sócia SOFTGAL, Servicios de Software de
Galicia, S. A., e outra, no valor nominal de 1300 euros, pertencente
à sócia Corporacion Financiera de Galicia, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas ou de partes de quotas entre sócios é
livre, dependendo do consentimento da sociedade em quaisquer
outros casos e tendo os sócios não cedentes direito de preferência
na proporção das respectivas quotas.

2 � O sócio que pretenda obter o consentimento da sociedade
para a cessão de quotas ou partes de quotas deverá enviar o respec-
tivo pedido de consentimento por correio, registado com aviso de
recepção, com indicação da identidade do adquirente, do preço e
condições de pagamento ajustadas para a projectada cessão.

3 � Ter-se-á por autorizada pela sociedade a cessão de quotas ou
de partes de quotas a cujo pedido de consentimento não tenha dado
qualquer resposta no prazo de 15 dias a contar da sua recepção.

4 � Consentida a cessão pela sociedade, o sócio cedente notifi-
cará os restantes sócios nos termos referidos no n.º 2 antecedente,
para efeitos do exercício dos respectivos direitos de preferência,
devendo estes, caso queiram exercê-los, comunicar tal intenção
ao cedente, por carta registada enviada no prazo de 15 dias a
contar da recepção da comunicação que para o efeito o cedente lhes
tenha feito.

5 � O valor da quota, para efeitos das preferências consignadas
no n.º 1 antecedente, será o valor acordado para a projectada cessão,

salvo se a cessão for gratuita ou o seu preço simulado, casos em que
o valor a considerar será o apurado no último balanço aprovado.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
termos e condições estabelecidos em deliberação da assembleia geral,
sempre que:

a) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento, arrema-
tação, adjudicação ou outra forma de apreensão judicial e o sócio
não obtenha o levantamento daquelas providências ou a desoneração
da quota até ao momento da deliberação;

b) A quota seja transmitida sem o consentimento da sociedade, nos
casos em que este é necessário;

c) O sócio seja declarado falido, insolvente, interdito ou inabili-
tado, por sentença judicial transitada em julgado, ou, tratando-se de
pessoa colectiva, seja dissolvido;

d) O sócio exercer, sem o consentimento da sociedade, actividade
concorrente com a desta;

e) O sócio dê o seu acordo à amortização.
2 � A contrapartida da amortização prevista nas alíneas b) e d),

do n.º 1 antecedente não será superior ao valor nominal da quota no
momento da deliberação da respectiva amortização.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir, ceder e onerar quotas do seu
próprio capital, nos termos e condições estabelecidos em delibera-
ção da assembleia geral.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode a sociedade
adquirir participações em sociedades com objecto diferente do que
esteja exercendo, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, que exercerão os cargos sem caução e sem re-
muneração.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente ou de um mandatário da sociedade, nos termos e âmbito dos
poderes concedidos.

3 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
qualquer gerente ou mandatário.

4 � A gerência pode alienar ou onerar bens imóveis, bem como
alienar, onerar e dar em locação estabelecimento.

5 � A gerência pode designar os membros do órgão de fiscaliza-
ção da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com antecedência não inferior a 15 dias.

2 � É permitida a representação dos sócios por estranhos nas
assembleias gerais.

3 � As deliberações dos sócios consideram-se tomadas se obtive-
rem a maioria de dois terços dos votos correspondentes à totalidade
do capital social.

ARTIGO 9.º

1 � O ano social é o civil.
2 � Os lucros apurados, depois de deduzidos 5% para a reserva

legal, sempre que este fundo não se encontre suficientemente inte-
grado, terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

3 � Sem o acordo dos restantes sócios, nenhum sócio poderá le-
vantar quaisquer quantias que lhe tenham sido atribuídas sem que se
encontrem pagos os seus débitos à sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e a liquidação será feita
nos termos que forem deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Para todas as questões emergentes do presente contrato é exclusi-
vamente competente o foro da Comarca de Lisboa.

Gerente designado: Juan Ramon Iglesias Amor, casado, Polígono
do Pocomaco, parcela 1, nave 19, Corunha, Espanha.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 11021802
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ISANATURAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 744/001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505087138; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
001205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ISANATURAL, Comércio de Produ-
tos Naturais, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Venezuela, 2,
freguesia de Benfica, durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de dietética e produtos
naturais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5986 eu-
ros, e está dividido em três quotas: uma, do valor nominal de 2993 eu-
ros, pertencente a Isabel Augusta Martins Fernandes; uma, de 1497 eu-
ros, pertencente a Isabel Augusta Francisca Martins Fernandes, e uma,
de 1496 euros, pertencente a Manuel Afonso Fernandes.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado pela assembleia geral, fica a cargo dos três
sócios, que ficam, desde já, nomeados gerentes, bastando as assina-
turas de dois deles, para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

2 � Fica a gerência expressamente proibida de envolver a socie-
dade em responsabilidades tais como fianças, letras de favor ou
outros quaisquer actos estranhos à actividade social.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; quando a favor de tercei-
ros depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro
lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, direito
de preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os anos sociais são iguais aos anos civis e os lucros líquidos da
sociedade, depois de feitas as necessárias amortizações e deduzidas
a reserva legal ou quaisquer outras reservas que a sociedade enten-
da constituir, serão divididas pelos sócios na proporção das suas
quotas e nas mesmas proporções suportadas as perdas.

7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, endereçadas aos sócios, com a antecedência mí-
nima de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral, bem
como efectuar prestações suplementares de capital até 10 vezes o
capital social à data da deliberação.

9.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ain-
da que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de agrupamentos complementares de empre-
sas ou consórcios.

Que, independentemente do registo definitivo deste acto, fica desde
já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital social
junto do Banco Santander Portugal, S. A., a fim de fazer face às des-
pesas com esta escritura, seus registos e publicação, bem como para
a aquisição de equipamento necessário aos serviços da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13462377

LIMA MAYER & CORONEL, L.DA

(EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 089/740705; identificação de pessoa colectiva n.º 500165807;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/001103.

Certifico que foi registada a dissolução judicial. Causa: não ter
exercido qualquer actividade.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467077

JOSÉ MATIAS � EMPREITEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 748/740409; identificação de pessoa colectiva n.º 500158274;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 32/001023.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
150 000 000$, e a alteração do contrato quanto ao artigo 4.º da so-
ciedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 000$ e é
formado por 300 000 acções, do valor nominal de 1000$, cada.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467069

JOSÉ MATIAS � EMPREITEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 748/740409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500158274; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: 5 e 6/000817.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos vogais do conselho de administração, Pedro

Miguel Ribeiro de Carvalho de Sousa e Carlos Alberto Ramalho da Silva
e do presidente e vogal do conselho fiscal, respectivamente, Dora Isa-
bel Cristóvão Duarte e Emília do Nascimento Dias Ribeiro Lencastre
Távora, por terem renunciado, em 20 de Janeiro de 2000.

Nomeação de vogais do conselho de administração e do presidente
e vogal do conselho fiscal, até final do triénio 1999/2001, por deli-
beração de 2 de Fevereiro de 2000.

Vogais do conselho de administração: Manuel Joaquim Dias, casado,
Estrada de Benfica, 3, Lisboa, e Olinda da Conceição Matias Pena
Escudeiro, casada, Rua de Mocâmedes, 51, Parede.

Conselho fiscal: presidente: Lúcia Maria Calhau Caleiro Dias, casa-
da, Estrada de Benfica, 388, 3.º, esquerdo, Lisboa; vogal: Maria As-
sunção Caleiro Dias, solteira, maior, Rua de Reinaldo Santos, 19, 2.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12267775

LAR SANTA RITA DAS AVENIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 280/720405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500372500; inscrição: 11/000808.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12079103
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LAR SANTA RITA DAS AVENIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 280/720405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500372500; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/
001123.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
752 892$, a redenominação e a alteração do contrato, quanto aos
artigos 3.º, 4.º e o aditamento do artigo 6.º da sociedade em epígrafe,
os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor nominal de
3000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Ca-
rolina Lopes Fernandes e Abílio Fernandes Dias.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria Carolina
Lopes Fernandes, já designada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Em caso de falência do sócio;
c) No caso de a quota ser arrolada, penhorada, arrestada ou existir

o risco de uma alienação judicial.
2 � A contrapartida da amortização será calculada nos termos do

artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.
Que não é exigível por lei, pelo contrato de sociedade ou pela re-

ferida deliberação a realização de quaisquer outras entradas.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757288

FERREIRA & KAISELER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 496/680522; identificação de pessoa colectiva
n.º 500544530; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 10 e Of. 10/001127.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, quanto aos ar-
tigos 3.º e 5.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000$ e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma, do valor de 200 000$, pertencente à
sócia Deolinda Teixeira da Silva Moreira de Oliveira Carvalho, e duas,
do valor de 150 000$, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António Joaquim Teixeira de Carvalho e Carla da Conceição Tei-
xeira de Carvalho.

5.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
todos os sócios, agora nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura da gerente Deolinda Teixeira
da Silva Moreira de Oliveira Carvalho, ou duas assinaturas conjun-
tas dos dois restantes gerentes.

Foi ainda averbada a cessação de funções de José Carlos de Al-
meida e Angelina da Rosa Figueiredo de Almeida, por terem renun-
ciado, em 7 de Dezembro de 1999.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757610

FERREIRA & KAISELER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 496/680522; identificação de pessoa colectiva
n.º 500544530; inscrição: 5/000803.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13689703

FORTALEZA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1613/901130; identificação de pessoa colectiva n.º 502105100;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 30/001002.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução para o biénio 2000/2001, do conselho geral e revi-

sor oficial de contas, por deliberação de 27 de Junho de 2000, e da
direcção, em 27 de Junho de 2000.

Nomeação do conselho geral e revisor oficial de contas, por deli-
beração de 29 de Julho de 1998, e da direcção, em 4 de Agosto de
1998, para o biénio 1998/1999.

Conselho geral: Manuel Alves, designado por S. T. A. V. � Ser-
viços Técnicos, Administração e Venda de Móveis e Imóveis, S. A.,
para exercer o cargo em nome próprio; Pedro Manuel Abecassis
Empis; Rui Manuel Pinheiro da Silva e Santos; Jorge Avelino Mon-
teiro dos Santos, e Manuel António Batista Alves Moreira.

Revisor oficial de contas: Rui Gonçalves Ascensão, revisor oficial
de contas; suplente: Luís Esteves Afonso, revisor oficial de contas.

Direcção: presidente: Maria Luísa Paes de Vasconcelo da Silva e
Santos; Maria do Rosário Benito Garcia Empis, e Francisco Maria
Bravo da Silva e Santos, solteiro, maior, Rua de Duarte Pacheco
Pereira, 35, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12106658

FORTALEZA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1613/901130; identificação de pessoa colectiva n.º 502105100;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/000630.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467026

JOÃO E SOUZETE, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 595/820112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501264280; inscrição: 18/000628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria Pe-
droso Rocha. 13456644

J. C. BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 235/810828; identificação de pessoa colectiva
n.º 501200690; inscrição: 8/000627.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria Pe-
droso Rocha. 13759035

JACOSTA � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 188/790201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500830410; inscrição: 4/000628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria Pe-
droso Rocha. 13456628

FARMÁCIA CENTRAL DO AREEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 714/001127; identificação de pessoa colectiva n.º 504626493;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/001127.

Certifico que por Arlete da Bela Ferreira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a firma Farmácia Central do Areeiro,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Paris, 2, freguesia de
São João de Deus, em Lisboa.

CLÁUSULA 2.ª

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
farmacêuticos, cosméticos e de higiene.

CLÁUSULA 3.ª

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, e representado por uma única quota com aquele va-
lor, pertencente a Arlete da Bela Ferreira.

CLÁUSULA 4.ª

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, será exercido por um ou mais gerentes, ficando, desde já,
designada como gerente a sócia única Arlete da Bela Ferreira.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente, se for único,
ou de dois gerentes no caso de gerência plural.

3 � Os gerentes terão ou não remuneração, conforme for decidido
pela sócia única que poderá fixar retribuições diferentes para cada um
deles, segundo as funções executivas efectivamente desempenhadas.

CLÁUSULA 5.ª

Poderão ser celebrados negócios jurídicos entre a sócia única e a
sociedade, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 270.ª-F
do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757687

FIODEMEIA � BIJUTERIA E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 736/001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505259427;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/001130.

Certifico que por Rute Isabel Ferreira Raposo e Ana Teresa Runa
Ribeiro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade assume o tipo comercial por quotas e adopta a deno-
minação de FIODEMEIA � Bijuteria e Acessórios de Moda, L.da

ARTIGO 2.º

Sede, formas e locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta Bocage, 22-A,
freguesia de Telheiras, concelho de Lisboa.

2 � Por simples decisão ou deliberação da gerência a sede social
poderá ser deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar em Portugal ou no
estrangeiro, sucursais, escritórios de representação, delegações, esta-
belecimentos ou quaisquer outras formas de representação, sem
a necessidade de deliberação prévia dos sócios.

ARTIGO 3.º

Duração

1 � A sua duração é por tempo indeterminado.
2 � A sociedade dará início às suas actividades na data da ou-

torga desta escritura pública de constituição, sem prejuízo do dis-
posto na lei acerca dos actos e contratos celebrados em nome da
sociedade, antes da sua inscrição no registo comercial.

ARTIGO 4.º

Objecto

O objecto da sociedade é a venda a retalho, bijuteria e acessórios
de moda.

ARTIGO 5.º

Participação em outras sociedades

Por simples decisão ou deliberação da gerência, a sociedade po-
derá ainda realizar investimentos através da coligação com, ou par-
ticipação em, outras sociedades constituídas ou a constituir, ainda
que com objecto diferente do seu ou quando reguladas por leis es-
peciais, incluindo agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 6.º

Capital

O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e está divido em duas quotas. Uma quota, no valor
nominal de 3500 euros, pertencente à sócia Rute Isabel Ferreira Ra-
poso, e outra quota, no valor nominal de 1500 euros, pertencente à
sócia Ana Teresa Runa Ribeiro.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas, entre sócios ou a favor de estranhos, carece do
consentimento da sociedade, pelo que o sócio que pretender ceder a
sua quota deve solicitar através de notificação por escrito à sociedade
o consentimento desta, indicando o cessionário todas as condições da
cessão.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares

Por deliberação da assembleia geral deverão os sócios efectuar pres-
tações suplementares até ao montante global de 50 000 euros, na
proporção das respectivas quotas.

CAPÍTULO III

Deliberação dos sócios

ARTIGO 9.º

Forma das deliberações

As deliberações sociais podem ser tomadas:
a) Em assembleia geral devidamente convocada;
b) Por voto escrito;
c) Quando estiverem presentes todos os sócios ou os seus represen-

tantes devidamente autorizados e manifestem a vontade de que a as-
sembleia geral se constitua e delibere independentemente de não terem
sido observadas as formalidades prévias para a sua convocação;

d) Através de deliberações unânimes por escrito.
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ARTIGO 10.º

Convocação

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo gerente, por sua
iniciativa ou a pedido de outro sócio, através de carta registada, com
aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima de 15 dias e
com a indicação expressa da respectiva ordem de trabalhos.

2 � O sócio pode fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa da sua livre escolha, devendo a representação ser acre-
ditada por carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Deliberação dos sócios

As seguintes matérias estão sujeitas a deliberação dos sócios:
a) A chamada e restituição de prestações suplementares;
b) A designação e destituição de gerentes;
c) A exoneração da responsabilidade dos gerentes;
d) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
e) A distribuição antecipada de dividendos;
f) Alteração do contrato de sociedade;
g) A alienação ou oneração de bens imóveis, a alienação, oneração

e locação do estabelecimento;
h) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e

a sua alienação ou oneração;
i) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-

gresso da sociedade à actividade.

CAPÍTULO IV
Gerência

ARTIGO 12.º

Composição

1� A sociedade é administração e representada pelo gerente, com
ou sem remuneração e com dispensa de caução.

2 � A sociedade obriga-se pela intervenção e assinatura do gerente.
3 � O gerente poderá constituir procuradores ou mandatários da

sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 13.º

Constituição de mandatários

A sociedade poderá constituir mandatários, sócios ou não, nos ter-
mos e para efeitos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, conferindo-lhes poderes necessários à prática de um ou mais ac-
tos determinados, podendo fixar-lhes o âmbito e duração do mandato.

ARTIGO 14.º

Disposição transitórias

1 � Fica, desde já, nomeado gerente pelo período de dois anos,
Rute Isabel Ferreira Raposo, já identificada.

2 � A sociedade presta o seu consentimento ao gerente para exercer,
por conta própria ou alheia, actividades compreendidas no seu objecto.

3 � O gerente da sociedade fica, desde já, autorizado, mesmo an-
tes do registo, a levantar o capital da sociedade, depositado na Nova
Rede de Telheiras Norte, para fazer face às despesas correntes da sua
instalação e funcionamento.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 11021063

I. G. C. � INVESTIMENTO, GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 879/890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502219084;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/001128.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Actor Taborda, 27, 1.º, esquerdo,

freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757806

LIVROS QUETZAL � SOCIEDADE EDITORA E LIVREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 524/880929; identificação de pessoa colectiva
n.º 502044373; inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 20/000718.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 20 de Junho de 2000, para o ano de 2000.
Conselho de administração: presidente: José Cândido Sotto Mayor

Matoso, designado por Livraria Bertrand � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A., para exercer o cargo em nome próprio;
vogais: Zita Maria Seabra Roseiro, casada, Rua de Aquiles Machado,
8, 7.º, direito, Lisboa, e Carlos Alberto Resende Duarte.

Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente: A. P. Malheiro Veloso &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13763717

LIVROS QUETZAL � SOCIEDADE EDITORA E LIVREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 524/880929; identificação de pessoa colectiva
n.º 502044373; inscrição n.º 17/000630.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467115

I. F. M. � INDÚSTRIA DE FIBRAS DE MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 501/880927; identificação de pessoa colectiva
n.º 502043067; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/001102.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Vale do Pereiro, 17,

rés-do-chão, freguesia de São Mamede.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467107

J. SERRA & SONS, INTERNACIONAL VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 121/880729; identificação de pessoa colectiva
n.º 502246316; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
001114.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 21 de Junho de
1999.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13465708

KAPITI � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 853/880701; identificação de pessoa colectiva
n.º 502015500; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 27/
001109.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, para o quadriénio 2000/2003, por delibera-

ção de 31 de Março de 2000; Christopher Nicholas Longden, casado,
Bell House, Bury Gate, Nr. Pulborough-West Sussex RH 20 1EY,
Inglaterra, e Peter Douglas Shaw, casado, 132, Barneh Wood Lane,
Ashtead Surrey KT22 2LL, Inglaterra.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13465384

GESTIBANCA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 9788/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504677462; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000711.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede, para a Avenida de João XXI, 63, freguesia

de São João de Deus, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13745379

GESTIBANCA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9788/000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504677462;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 28 e 29/001013.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Banco Pinto & Sotto

Mayor, S. A., Companhia de Seguros Mundial Confiança, S. A., e
Gracinda Augusta Figueiras Raposo, por terem renunciado, respec-
tivamente em 15 de Junho de 2000, 14 de Julho de 2000 e 18 de
Julho de 2000.

Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 30 de
Agosto de 2000, até final do mandato em curso, 1999/2001.
Presidente: José Joaquim Berberan Santos Ramalho, casado, Rua de
Bernardo Santareno, 27, 4.º, B, Linda-a-Velha, designado para exer-
cer o cargo em nome próprio, pela Caixa Geral de Depósitos, S. A.;
vice-presidente: José Alberto Santos da Costa Bastos, designado pela
Caixa � Participações, SGPS, S. A., para exercer o cargo em nome
próprio; vogal: Vítor José Lilaia da Silva, casado, Rua do Curado,
bloco B, 4.º, A, Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12170623

INTERTEMPUS � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9438/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504782134;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/001124.

Certifico que foi registado seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 4 de Agosto de 1999,

Rufino Almeida Carraças.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757520

IMOALVALADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9356/990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504460323;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 23 e 24/001124.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Vítor Luís Henriques da Graça,

por ter renunciado, em 17 de Julho de 2000.
Nomeação de gerente, por deliberação de 17 de Julho de 2000.

Miguel Ângelo Ribeiro Dias de Sousa, divorciado, Bairro Novo,
Assequins.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13463713

LURRICA � SOCIEDADE DE GESTÃO, ACTIVIDADES
E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8019/980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504050737;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/001124.

Certifico que foi registado o aumento de capital no montante de
602  410$, a redenominação e a alteração do contrato, quantos aos
artigo 3.º, 4.º, n.º 2, 6.º, 7.º, e aditamento dos artigos 8.º e 9.º da
sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de cinco quotas: quatro, no valor nominal
de 1125 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos
Jorge da Silva Ferreira, Luís Paulo Fontes Represas, Lúcia Esteves Dias
e Fradique Bandeira Melo de Menezes, e uma, de 500 euros, perten-
cente ao sócio Jorge Miguel Vieira de Moura Noya.

ARTIGO 4.º

1 � [�]
2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-

tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar as quotas de qualquer sócio, com ou
sem o seu acordo, no caso de elas estarem penhoradas, arrestadas
ou por qualquer outra forma pendentes de venda, adjudicação ou
arrematação em processos judiciais, fiscais ou administrativos.

1 � A amortização será feita pelo valor nominal da quota, acres-
cido da parte correspondente no fundo de reserva legal e outros fun-
dos existentes, mas tudo conforme o último balanço aprovado.

2 � A amortização considerar-se-á operada para todos os efeitos,
logo que seja recebida pelos interessados a acta da respectiva deli-
beração da assembleia geral e esteja por eles recebido o respectivo
preço ou feito o seu depósito na Caixa Geral de Depósitos.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de ca-
pital proporcionais às suas quotas até ao limite máximo de 10 vezes o
montante do capital social e nos demais termos em que for deliberado
pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Os sócios poderão prestar à sociedade os suprimentos que
vierem a tornar-se úteis para o seu desenvolvimento.

2 � O montante dos suprimentos, que não poderão exceder 10 ve-
zes o capital social, os juros, o prazo para o seu pagamento e as demais
condições dos suprimentos serão fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des de qualquer espécie ou em agrupamentos complementares de
empresas, ainda que com objecto social diverso do seu.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757504

JÁ BELÉM � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6486/960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503695556;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/001129.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Bartolomeu Dias, 84, rés-do-chão,

freguesia de Belém, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13461664

GUÉRIN-LIS � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

(anteriormente GUÉRIN-LIS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6176/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 500131465;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 2/001121.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, quanto aos
artigos 1.º e 2.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GUÉRIN-LIS � Administração e
Gestão de Imóveis, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Estrada das
Laranjeiras, 174, rés-do-chão, direito, freguesia de São Domingos de
Benfica.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em administração, gestão, utilização, ex-
ploração de imóveis.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13756273

I. G. C. � INVESTIMENTO, GESTÃO E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 879/890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502219084;
inscrição 6/000629.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467018

NABÍLIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6069/960122; identificação de pessoa colectiva n.º 503574562;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 34/001123.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
29 672 300$, a redenominação e a alteração do contrato, quanto ao ar-
tigo 4.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e está dividido em seis quotas, sendo: duas, iguais, de
72 500 euros, pertencentes uma ao sócio Pedro Alexandre Macedo
de Magalhães, e outra, à sócia Maria Flor Macedo de Magalhães;
duas, iguais, de 1500 euros, pertencentes uma à sócia Branca da
Silva Macedo Costa Magalhães e outra ao sócio José Mário Costa
Magalhães; uma, de 1100 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel
Pereira de Oliveira, e uma, de 900 euros, pertencente à sócia Maria
da Conceição da Costa Loureiro Chaves.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757482

LUSOMUNDO CINEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5992/951218; identificação de pessoa colectiva n.º 503584320;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 31 e 32/001123.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Paulo Jorge Cavaleiro Real

Correia, por ter renunciado, em 15 de Novembro de 2000.
Nomeação de um administrador, por cooptação de 15 de Novem-

bro de 2000: José Antunes João, casado.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13461656

NAUCOM � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3549/921202; identificação de pessoa colectiva n.º 502887532;
inscrição 9/000725.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13461648

BILAN � ENGENHARIA, L.DA

(anteriormente NVO � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, TECNOLOGIA E PLANEAMENTO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3437/921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502857536;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 11 e 12/001030.

Certifico que foi registado o aumento de capital no montante de
4 412 050$, e a alteração total do contrato da sociedade em epígrafe,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BILAN � Engenharia, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Manuel Rodrigues da Silva, 2, escritório 3, fregue-
sia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a representação e comércio
de materiais e equipamento de construção, a execução de empreita-
das, a prestação de serviços de engenharia, bem como a compra e
venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, totalmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota, do valor nominal de 18 750 euros, pertencente
a Manuel Fernando dos Santos Pedrosa, e outra, de 6250 euros,
pertencente a Ana Cristina Oliveira da Silva Monteiro.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
de 25 000 euros.

3 � Por deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade acei-
tar os suprimentos prestados por qualquer sócio, fixando desde logo
os respectivos prazos e condições.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social, bem como adquirir
ou vender livremente participações sociais em outras sociedades, ain-
da que com objecto diferente, assim como associar-se com outras
empresas ou entidades, sob qualquer forma legal.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas dependem do consentimento prévio
da sociedade, independentemente da qualidade do cessionário, com
ressalva dos casos especiais adiante previstos:

a) O sócio Manuel Fernando dos Santos Pedrosa poderá sempre,
enquanto pertencer à sociedade, dividir e ou ceder livremente a sua
quota ou parte da mesma, a quem bem entenda e como julgue mais
conveniente;

b) Os restantes sócios ficam, desde já, autorizados a cederem li-
vremente e a todo o tempo as suas quotas, ou parte das mesmas, ao
sócio Manuel Fernando dos Santos Pedrosa, ou a quem este indicar
por escrito.

ARTIGO 6.º

1 � Ressalvados os casos acima previstos nas alíneas a) e b), do
artigo 5.º, e sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre
aquisição de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de pre-
ferência relativamente às cessões de quotas que careçam do seu con-
sentimento.

2 � Subsidiariamente, quando a sociedade não quiser ou não
puder exercer o direito de preferência que lhe cabe, têm os sócios
esse direito, que será exercido em primeiro lugar pelos actuais só-
cios, pela ordem do artigo 3.º deste pacto e em segundo lugar pelos
sócios supervenientes.

ARTIGO 7.º

1 � Caso seja exercido o direito de preferência previsto no
artigo anterior, pela sociedade ou pelos sócios Manuel Fernando dos
Santos Pedrosa ou Ana Cristina Oliveira da Silva Monteiro, a quota
a ceder será paga pelo preferente pelo valor e nos termos previstos
no n.º 2, do artigo 10.º, deste pacto.

2 � A cessão de quotas que deva ser autorizada, ou que possa
estar sujeita a invocação de preferência, será obrigatoriamente pre-
cedida de uma assembleia geral para o efeito convocada, mediante
o envio aos sócios de carta registada, com aviso de recepção, com a
antecedência mínima de 15 dias.

3 � A ausência do sócio ou de seu representante na assembleia
geral é tida, para quaisquer efeitos, como renúncia ao exercício do
direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A constituição de usufruto ou cessão de quotas, ou a divi-
são destas, pressupõe sempre que o sócio dirija cartas registadas à
sociedade e aos restantes sócios com 15 duas de antecedência, iden-
tificando o usufrutuário ou cessionário e os termos da projectada
oneração, cessão ou divisão.

2 � A constituição de usufruto, cessão ou divisão de quotas com
inobservância do disposto nos artigos 5.º a 8.º, n.º 1, não produz
quaisquer efeitos, salvo o disposto na alínea c), do artigo 10.º deste
pacto sobre a possibilidade de amortização da quota.

ARTIGO 9.º

As quotas não se extinguem por morte dos sócios, antes se trans-
mitindo aos seus sucessores, dependendo, porém, do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos
casos em que a lei o permita ou venha a permitir e ainda nos se-
guintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, haja inobservância do dis-

posto nos artigos 6.º a 8.º deste pacto;
d) Quando a quota seja objecto de penhora ou de qualquer outra

forma de apreensão ou agressão patrimonial, preventiva ou efectiva,
decidida judicial ou extrajudicialmente;

e) Quando, por falecimento de um dos sócios, não seja consentida
a transmissão da quota a favor dos seus sucessíveis;

f) Quando em consequência de partilha, realizada em virtude de
divórcio ou de separação de bens, não seja a quota adjudicada inte-
gralmente ao respectivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2, do artigo 235.º, do Código
das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinado em face do último balanço aprovado, sendo paga
em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessíveis, por meio de
depósito à ordem de quem de direito na agência da Caixa Geral de
Depósitos mais próxima da sede social, vencendo-se a primeira pres-
tação três meses após a deliberação de amortização.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a con-
tar da data em que a sociedade tiver conhecimento oficial do facto
que a permite; consuma-se com a respectiva deliberação e deve ser
comunicada aos sócios através de carta registada no prazo de 15 dias.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade será administrada em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, pela gerência.

2 � A gerência será exercida por um número ímpar de gerentes,
até ao máximo de três, podendo ser estranhos à sociedade.

3 � A designação de novos gerentes far-se-á por uma das seguin-
tes formas:

a) Por deliberação da maioria dos sócios representados em assem-
bleia para o efeito expressamente convocada e reunida;

b) Por nomeação individual ao abrigo do n.º 2 in fine do ar-
tigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais, no caso em que
este pacto a consente.

4 � É gerente da sociedade o sócio Manuel Fernando dos San-
tos Pedrosa.

ARTIGO 12.º

1 � Ao abrigo do artigo 24.º do referido Código das Sociedades
Comerciais, o sócio Manuel Fernando dos Santos Pedrosa poderá,
além dos demais direitos especiais previstos neste pacto, ter ainda,
relativamente à gerência, os seguintes direitos especiais:

a) O direito a não ser destituído salvo por decisão judicial transi-
tada em julgado com base em justa causa;

b) Não querendo ou não podendo exercer a gerência, e apenas
enquanto a não exerça, o sócio Manuel Fernando dos Santos Pedrosa
poderá fazer-se substituir por outro gerente por si nomeado, o qual
se manterá em funções até que o referido sócio regresse à gerência,
ou ocorra outra causa de destituição ou renúncia prevista na lei e
neste pacto;

c) Para que se produzam os efeitos previstos nas alíneas anteriores,
será necessário e suficiente que o sócio Manuel Fernando dos San-
tos Pedrosa exprima a sua vontade nesse sentido, em assembleia geral
ou por comunicação escrita dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral. Tal comunicação, com força idêntica a uma deliberação
da assembleia geral, tornar-se-á eficaz logo que recebida na socie-
dade. Cabe ao presidente da assembleia geral, ou na ausência deste
a qualquer gerente em exercício, lavrá-la em acta e proceder com
urgência às publicações e registos que forem necessários, sob pena
de incorrer em responsabilidade pessoal pelos prejuízos que even-
tualmente causar a omissão;

d) Para suspender ou destituir qualquer gerente nomeado pessoal-
mente pelo sócio Manuel Fernando dos Santos Pedrosa, ao abrigo da
alínea b), anterior, é sempre necessário e suficiente o acordo escrito
ou o voto daquele sócio; faltando estes, só por decisão judicial tran-
sitada em julgado, baseada em justa causa.

2 � Ao abrigo da ressalva prevista no n.º 3, do artigo 24.º, do
Código das Sociedades Comerciais, reconhece-se ao sócio Manuel
Fernando dos Santos Pedrosa a faculdade de transmitir a terceiros,
juntamente com a sua quota ou parte dela, algum ou alguns dos direi-
tos especiais, preferência, vantagens ou poderes que este pacto lhe
concede.

ARTIGO 13.º

1 � Em princípio, a sociedade obriga-se em todos os seus actos e
contratos com a assinatura do sócio Manuel Fernando dos Santos
Pedrosa; ou então, com as assinaturas de quaisquer outros dois geren-
tes, bastando apenas a assinatura de um deles em actos de mero ex-
pediente.

2 � Todavia, será sempre necessária a assinatura do sócio Manuel
Fernando dos Santos Pedrosa, ou do seu procurador, em quaisquer actos
ou contratos que envolvam ou impliquem a constituição ou extinção
de vínculos de natureza laboral ou arrendatícia, bem assim atinentes
à exploração comercial ou ao trespasse de quaisquer estabelecimen-
tos, os que envolvam despesas, encargos ou obrigações superiores a
500 000$.

ARTIGO 14.º

Apenas os sócios Manuel Fernando dos Santos Pedrosa e Ana Cris-
tina Oliveira da Silva Monteiro terão o direito especial de se fazerem
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representar na assembleia geral, por força do n.º 5 in fine do ar-
tigo 249.º do Código das Sociedades Comerciais, por estranhos à so-
ciedade, mediante procuração ou carta com assinatura reconhecida
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Os sócios Manuel Fernando dos Santos Pedrosa e Ana Cristina
Oliveira da Silva Monteiro ficam desde já autorizados, por direito
especial, a desenvolverem outras actividades idênticas ou semelhan-
tes às que constituem o objecto da sociedade.

ARTIGO 16.º

1 � Havendo acordo do sócio Manuel Fernando dos Santos Pe-
drosa, a sociedade poderá deliberar quaisquer alterações do pacto.

2 � Ao abrigo do artigo 267.º, n.os 1 e 2, do Código das Sociedades
Comerciais, aquele sócio poderá, por direito especial e com dispensa de
autorização, alienar a quem entenda e como entenda, uma ou mais vezes,
o seu direito de participar preferencialmente na subscrição de quaisquer
aumentos de capital social, podendo a alienação reportar-se a certa
parte ou à totalidade do capital a subscrever.

3 � Para o efeito previsto no número anterior, aquele sócio deve-
rá, no prazo de 10 dias previsto no n.º 5, do artigo 266.º do Código
das Sociedades Comerciais, informar por escrito a sociedade quem
deverá subscrever preferencialmente o aumento deliberado, e a pro-
porção em que o deverá fazer.

4 � Poderá também aquele sócio, em condições e com forma-
lidades idênticas às previstas no número anterior, adquirir a qual-
quer dos restantes os respectivos direitos de participação prefe-
rencial.

ARTIGO 17.º

1 � Na dissolução da sociedade será liquidatário o sócio Manuel
Fernando dos Santos Pedrosa ou quem ele nomear expressamente
para o efeito, tendo o liquidatário poderes bastantes para, só por si,
promover e justificar notarialmente a dissolução no registo comer-
cial e tudo o mais que repute conveniente à dita liquidação e não
seja proibido por lei.

2 � Na partilha dos haveres sociais, o sócio Manuel Fernando dos
Santos Pedrosa tem preferência na adjudicação ou aquisição de qual-
quer bem, podendo ainda exigir que todo o património da sociedade,
activo ou passivo, lhe seja pessoalmente atribuído, recebendo os
outros sócios tornas em dinheiro nos termos do artigo 18.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 18.º

O disposto neste pacto é aplicável a novos sócios, não podendo
ser alterado sem o acordo do sócio Manuel Fernando dos Santos
Pedrosa.

Foi ainda averbada a cessação de funções do gerente Amaro
António Pereira de Sousa, por ter renunciada, em 26 de Setembro
de 2000.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13485814

HABIFINO � DECORAÇÕES, S. A.
(anteriormente FINO COMERCIAL � GRANDE ARMAZÉM, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2025/910515; identificação de pessoa colectiva n.º 502580097;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 23/001121.

Certifico que foi registada a fusão por transferência global de
património, redução do capital no montante de 875 000 000$, reforço
do capital no montante de 100 277 150$, redenominação e altera-
ção do contrato da sociedade em epígrafe, o qual se rege pelo se-
guinte articulado:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HABIFINO � Decorações, S. A.,
tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35, Edifício

Aviz, bloco A2, 16.º-A, freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa, e terá a sua duração por tempo indeterminado.

2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante
deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, onde entender, no
território nacional, quaisquer formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto grande armazém � para desenvol-
vimento do comércio de pronto-a-vestir, quaisquer outros artigos de
vestuário, perfumaria, bijutaria, joalharia, marroquinaria, sapataria,
têxteis, artigos para o lar, decoração, artigos de desporto, brinquedos,
electrodomésticos, equipamento de som e imagem, equipamentos
electrónicos, computadores, hotelaria, restauração, produtos alimen-
tares, actividades de cultura e lazer.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 575 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, dividido em 575 000 acções do valor nominal de um euro cada.

2 � As acções representativas do capital social são ao portador.
3 � Haverá títulos representativos de uma, cinco, 10, 50, 100,

500, 1000, 5000, 10 000 acções.
4 � Os títulos poderão ser divididos ou concentrados, a requeri-

mento e à custa dos accionistas.
5 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo

presidente do conselho de administração, podendo a assinatura ser
aposta por chancela ou reproduzida por meios mecânicos.

ARTIGO 4.º

1 � Os accionistas poderão fazer os suprimentos à caixa social,
nas condições deliberadas em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações acessórias, até ao
dobro do capital social, mediante deliberação da assembleia geral em
que se especifiquem as condições do respectivo reembolso.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá emitir acções escriturais nos termos
da lei aplicável. Nesse caso, todas as referências do presente
contrato relativas às acções ao portador consideram-se aplicá-
veis às acções escriturais que venham a ser criadas ex novo ou
por conversão.

2 � Poderão ser criadas categorias de acções privilegiadas,
designadamente acções preferenciais sem direito de voto, eventual-
mente remíveis.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir e alienar acções próprias e reali-
zar quaisquer operações com as mesmas.

2 � A sociedade poderá amortizar as acções, sem o consentimento
dos seus titulares, nos seguintes casos: que sejam objecto de penhora,
arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra providência
judicial.

3 � A deliberação de amortização nos termos deste artigo deve
ser tomada pela assembleia geral, por maioria simples, no prazo de
um ano a contar do conhecimento por algum membro do conselho
de administração do facto que fundamenta a amortização.

4 � A amortização de acções nos termos deste artigo implica
sempre redução do capital da sociedade, e as acções amortiza-
das extinguem-se na data da escritura de redução do capital
social.

5 � O pagamento da contrapartida devida pela amortização das
acções será fraccionado em 24 prestações mensais, a efectuar no
último dia de cada mês dentro do prazo de dois anos, após a fixação
definitiva da contrapartida.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.
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SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e
por um secretário, eleitos por um período de quatro anos, de entre os
accionistas ou não accionistas, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 � A cada 1000 euros corresponde um voto.
2 � Para exercer o direito de voto, os accionistas titulares de

menos de 1000 euros de capital poderão agrupar-se, por forma a
completar a mínimo exigido, fazendo-se representar na assembleia
por um só deles.

3 � O exercício do direito de voto depende da demonstração da
titularidade das acções.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do ca-
pital social nela representado, sem prejuízo do disposto nos presen-
tes estatutos ou em disposição legal; as abstenções não são contadas.

5 � As deliberações da assembleia geral de aumento ou diminui-
ção do capital, transformação, fusão ou dissolução da sociedade e,
em geral, qualquer modificação dos estatutos da sociedade serão
tomadas por dois terços do capital social.

6 � Se na assembleia reunida em segunda convocação estiverem pre-
sentes ou representados accionistas detentores de, pelo menos, metade
do capital social, a deliberação sobre alguns dos assuntos referidos no
n.º 5 antecedente pode ser tomada pela maioria dos votos emitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer terceiro, conferindo-lhe para o efeito poderes em sim-
ples carta mandadeira, dirigida ao presidente da mesa, devendo nessa
carta identificar-se a assembleia geral em causa.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade compete ao conselho de admi-
nistração, composto por três ou cinco membros.

2 � Os vogais e o presidente do conselho de administração são
eleitos pela assembleia geral por período de quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição uma ou mais vezes, e exercerão os cargos, com
ou sem caução, consoante for deliberado pela assembleia geral.

3 � Uma minoria de accionistas que tenha votado contra a pro-
posta que fez vencimento na eleição dos administradores tem o di-
reito de designar, um administrador ou dois administradores, conforme
o número total for de três ou de cinco, contando que essa minoria
represente, pelo menos, 10% do capital social.

4 � Sem prejuízo do disposto no n.º 5 subsequente, o mandato dos
administradores que não sejam accionistas cessará logo que em assem-
bleia geral, pelo menos, 49% do capital social presente manifeste dis-
cordância quanto à continuidade do exercício do respectivo cargo.

5 � A deliberação de destituição sem justa causa do administrador
eleito ao abrigo da regra especial estabelecida no n.º 3 antecedente,
não produz quaisquer efeitos se contra ela tiverem votado accionistas
que representem, pelo menos, 20% do capital social.

6 � As remunerações dos administradores são fixadas pela assem-
bleia geral, e poderão consistir, total ou parcialmente, numa percen-
tagem dos lucros de exercício, não podendo tal percentagem global-
mente considerada ser superior a 10% de tais lucros.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração goza de todos os poderes de
gestão das actividades da sociedade, devendo subordinar-se às delibe-
rações dos accionistas ou às intervenções do fiscal único, apenas, nos
casos em que a lei ou estes estatutos o determinarem.

2 � O conselho de administração fica, desde já, autorizado a au-
mentar o capital social, por uma ou mais vezes, através de entradas
em dinheiro, até ao montante de 2 500 000 euros.

3 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre qual-
quer assunto de administração da sociedade, nomeadamente sobre:

a) Escolha do seu presidente, quando a assembleia geral não tenha
exercido a respectiva competência;

b) Pedido de convocação das assembleias gerais;
c) Relatórios e contas anuais;
d) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, ou equiparados;
e) Prestação de cauções e garantias pessoas ou reais pela sociedade;
f) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes

importantes destes;
g) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Estabelecimento ou cessação duradoura e importante de relações

com outras empresas;
j) Mudança de sede nos termos previstos no contrato de sociedade;
l) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em arbitragens;
m) Contratar ou despedir pessoal, e estabelecer a respectiva remu-

neração;
n) Obter empréstimos ou quaisquer tipos de ajudas financeiras

nacionais ou comunitários e oferecer as correspondentes garantias;
o) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador re-

queira deliberação do conselho.
4 � O conselho de administração pode delegar num ou mais

administradores parte dos seus poderes e a execução das delibera-
ções do conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deli-
beração que os designar, bem como pode nomear mandatários para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica vinculada pela assinatura ou intervenção:
a) De dois administradores, ou
b) De um administrador-delegado dentro dos limites da delegação

do conselho, ou
c) De um procurador com os poderes especiais, devendo os pro-

curadores actuar em conformidade com os respectivos mandatos.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo
realizar-se, pelo menos, uma reunião em cada três meses, podendo
a convocação pelo presidente ser feita por qualquer forma.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
do que uma vez.

3 � É permitido o voto por correspondência.
4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos ad-

ministradores presentes ou representados e dos que votem por cor-
respondência.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único é eleito pela assembleia geral anual, que elegerá

também um suplente, por um período de dois anos, podendo ser ree-
leitos por uma ou mais vezes.

3 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 16.º

1 � O fiscal único apreciará a situação da sociedade, pelo menos,
uma vez por trimestre e sempre que for convocado pelo conselho de
administração para o efeito.

2 � O fiscal único deverá assistir às reuniões do conselho de admi-
nistração, sempre que para tanto seja solicitado pelo presidente do
conselho de administração.

3 � Serão aplicáveis ao fiscal único, com as devidas adaptações,
todas as demais regras legais aplicáveis ao conselho fiscal.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidos 5%,
pelo menos, para a reserva legal, sempre que este fundo não se
ache suficientemente integrado, nos termos da lei, terão o destino
que for deliberado em assembleia geral por maioria simples dos
votos emitidos.
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CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liquidação
pela forma que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 19.º

Embora designados por prazo certo, os membros dos corpos so-
ciais mantêm-se em funções até novas eleições.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13461630

JORGE RUIVO � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
E TERAPÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 419/890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502134127;
inscrição 4/000628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12451240

JORGE RUIVO � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
E TERAPÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 419/890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502134127;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20001124.

Certifico que, por Jorge Manuel Ladeiro dos Santos Ruivo, Ana-
bela Augusto dos Santos Ruivo, Jorge Manuel Arsénio dos Santos
Ruivo, Rodrigo Miguel Arsénio dos Santos Ruivo, foi registado o
aumento de capital no montante de 610 000$ e a alteração do con-
trato quanto aos artigos 3.º, 4.º da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços médicos, in-
vestigação e estudos científicos.

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
1 010 000$ e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
252 500$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757555

HABIDEC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 315/890123; identificação de pessoa colectiva n.º 501726543;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/20001124.

Certifico que, foi registado o aumento de capital no montante de
9 024 100$, a redenominação e a alteração do contrato quanto ao

artigo 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes
quotas, uma do valor nominal de 45 000 euros pertencente a Paulo
Fernando Abranches Guerreiro e uma de 5 000 euros, pertencente a
Domingos António Simões Pina.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13757539

GRANDES VINHOS � PROMOÇÃO DE VINHOS DE QUINTA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 13/
970729; identificação de pessoa colectiva n.º 503935115; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 16/20001120.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação da direcção para o triénio 2000-2002, por deliberação

de 29 de Março de 2000.
Presidente � José do Carmo Braancamp Vasconcellos, designado

por Casal Branco � Sociedade de Vinhos, S. A.
Secretário � José Almeida Garrett, designado por SABE � Socie-

dade Agrícola da Beira, S. A.
Tesoureiro � João Portugal Ramos, designado por J. Portugal

Ramos Vinhos, S. A.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13756150

FISEQUÍMICA � SOCIEDADE QUÍMICA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7156/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503881902;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 1 e 2/20001026.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador João Paulo Lagos do

Amaral Cabral, por ter renunciado em 29 de Abril de 1999.
Nomeação de um administrador por deliberação de 14 de Maio de

1999, para o quadriénio em curso.
Clemente Manuel Pedro Vicente Nunes, casado, residente na

Avenida de Manuel da Maia, 22, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.
24 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Sér-

gio Barros Martins. 13484036

KEYSALARME � EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9394/990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504557637;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20001027.

Certifico que, foi registada a dissolução e o encerramento da liquida-
ção, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � O Segunda-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 13461672

GESGUT � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 753/20001206; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505108135; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20001206.

Certifico que, por António da Silva Maurício, Manuel Vieira de
Faria, Teresa Maria Nunes Correia Nobre, Maria Teresa Pazo Pires
Maurício e Paula da França Craveiro Lopes de Faria foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GESGUT � Investimentos Imobiliá-
rios e Turísticos, S. A., tem a sua sede na Rua de José Falcão, 3, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de constru-
ção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, concepção,
edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliários,
a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da administração poderá a sociedade
transferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais,
agências, ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer pes-
soas singulares ou colectivas, com objecto idêntico ou diferente, bem
como em sociedades reguladas por legislação especial e em agrupa-
mentos complementares de empresas assim como participar na sua
administração ou fiscalização.

2 � A sociedade pode adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades, assim como gerir uma carteira de títulos a ela per-
tencente.

CAPÍTULO II
Capital social, acções, obrigações e outros títulos

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, representado por 5000 acções, com o valor nominal de 10 euros
cada.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e serão represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou 5000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único. Todavia e até que o capital social não
exceda o previsto na lei para o efeito, a sociedade terá um adminis-
trador único excepto se o contrário foi deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será afixada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Tem direito a voto todo o accionista que seja titular de, pelo
menos, 100 acções averbadas ou registadas na sociedade ou que com-
prove estarem depositadas em seu nome num estabelecimento de cré-
dito ou na sociedade até 10 dias antes do que for designado para a reu-
nião da assembleia geral. Por cada 100 acções contar-se-á um voto.

3 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar
na assembleia geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou
ascendente, por um administrador ou administrador único ou accio-
nista com direito a voto, mediante carta ao presidente da mesa.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação, os quais poderão no entanto delegar esta representação nos
termos aplicáveis no número anterior.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é comporta por um presidente e um
ou dois secretários eleitos pela assembleia geral pelo período de três
anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de ad-
ministração, composto por três ou cinco membros eleitos pela as-
sembleia geral. Enquanto o capital não exercer o previsto na lei para
o efeito, a sociedade será administrada por um administrador único,
excepto se o contrário for deliberado pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração ou administrador único serão
eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � A responsabilidade dos membros da administração e do ad-
ministrador único não será caucionada, excepto se o contrário for
deliberado em assembleia geral.

4 � A assembleia geral poderá designar um administrador delegado,
definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade ca-
ber ao próprio conselho de administração nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

É da competência do conselho de administração ou administrador
único, o exercício em geral dos mais amplos poderes de administra-
ção, representando a sociedade em juízo e fora dele e sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confiram a lei e este contrato, as se-
guintes:

a) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas nos
termos permitidos no n.º 1 do artigo 4.º;

b) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras empresas;

c) Realizar quaisquer operações comerciais ou bancárias que inte-
ressem à sociedade.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador delegado;
c) Com a assinatura de um administrador e um procurador;
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador com

poderes especiais delegados para o acto;
e) Com a assinatura do administrador único.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da pro-
curação.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, que devem ser revisores oficiais de contas ou uma socie-
dade de revisores oficiais de contas, eleitos por um período de três
anos, podendo ser reeleitos.
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CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Os lucros sociais, retirada a parte destinada a constituir as reservas
obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da
assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decorrente de
disposição legal imperativa.

ARTIGO 17.º

Em caso de liquidação da sociedade e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade passarão a exercer as funções de liquidatários.

Administrador e fiscal único para o triénio 2000-2002:
Administrador único: Manuel Vieira de Faria, casado, residente na

Estrada de Telheiras, 102-D, moradia A, Lisboa.
Fiscal único: Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, Avenida das Tulipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflo-
res, Algés, Oeiras.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13466992

FABEGIR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 754/20001206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505108437; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20001206.

Certifico que, por António da Silva Maurício, Manuel Vieira de
Faria, Teresa Maria Nunes Correia Nobre, Maria Teresa Pazo Pires
Maurício e Paula da França Craveiro Lopes de Faria foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FABEGIR � Investimentos Imobiliá-
rios e Turísticos, S. A., tem a sua sede na Rua de José Falcão, 3, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de construção
civil, empreitadas de obras públicas e particulares, concepção, edifi-
cação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliários, a
compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da administração poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais,
agências, ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer pessoas
singulares ou colectivas, com objecto idêntico ou diferente, bem como
em sociedades reguladas por legislação especial e em agrupamentos
complementares de empresas assim como participar na sua adminis-
tração ou fiscalização.

2 � A sociedade pode adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades, assim como gerir uma carteira de títulos a ela per-
tencente.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e outros títulos

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, representado por 5000 acções, com o valor nominal de 10 euros cada.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e serão repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou 5000 ac-
ções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer
operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único. Todavia e até que o capital social não
exceda o previsto na lei para o efeito, a sociedade terá um adminis-
trador único excepto se o contrário foi deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será afixada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Tem direito a voto todo o accionista que seja titular de,
pelo menos, 100 acções averbadas ou registadas na sociedade ou
que comprove estarem depositadas em seu nome num estabeleci-
mento de crédito ou na sociedade até 10 dias antes do que for
designado para a reunião da assembleia geral. Por cada 100 ac-
ções contar-se-á um voto.

3 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se repre-
sentar na assembleia geral pelo respectivo cônjuge, qualquer des-
cendente ou ascendente, por um administrador ou administrador único
ou accionista com direito a voto, mediante carta ao presidente da
mesa.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação, os quais poderão no entanto delegar esta representação nos
termos aplicáveis no número anterior.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é comporta por um presidente e um
ou dois secretários eleitos pela assembleia geral pelo período de três
anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de ad-
ministração, composto por três ou cinco membros eleitos pela as-
sembleia geral. Enquanto o capital não exceder o previsto na lei para
o efeito, a sociedade será administrada por um administrador único,
excepto se o contrário for deliberado pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração ou administrador único serão
eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � A responsabilidade dos membros da administração e do ad-
ministrador único não será caucionada, excepto se o contrário for
deliberado em assembleia geral.

4 � A assembleia geral poderá designar um administrador de-
legado, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual
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faculdade caber ao próprio conselho de administração nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 13.º

É da competência do conselho de administração ou administrador
único, o exercício em geral dos mais amplos poderes de administração,
representando a sociedade em juízo e fora dele e sem prejuízo das de-
mais atribuições que lhe confiram a lei e este contrato, as seguintes:

a) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas nos
termos permitidos no n.º 1 do artigo 4.º;

b) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras empresas;

c) Realizar quaisquer operações comerciais ou bancárias que inte-
ressem à sociedade.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura do administrador delegado;
c) Com a assinatura de um administrador e um procurador;
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador com

poderes especiais delegados para o acto;
e) Com a assinatura do administrador único.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da pro-
curação.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, que devem ser revisores oficiais de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas, eleitos por um período de
três anos, podendo ser reeleitos.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Os lucros sociais, retirada a parte destinada a constituir as reservas
obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da
assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decorrente de
disposição legal imperativa.

ARTIGO 17.º

Em caso de liquidação da sociedade e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade passarão a exercer as funções de liquidatários.

Administrador e fiscal único para o triénio 2000-2002:
Administrador único: Manuel Vieira de Faria, casado, residente na

Estrada de Telheiras, 102-D, moradia A, Lisboa.
Fiscal único: Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, Avenida das Tulipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflo-
res, Algés, Oeiras.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467000

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOUSA TAXA � INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 028/001220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505233290; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
001222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 50 000 euros para 2 000 000 euros, tendo sido

alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, n.º 1 que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 2 000 000 euros, integralmente realiza-
do em dinheiro e nos diversos valores do activo, e está dividido, em
2 000 000 acções, com o valor nominal de um euro, cada uma.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14152983

SEGILINK � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 832/001027; identificação de pessoa colectiva
n.º 503956309; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 45/
001213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 5 000 000$ para 50 000 euros, com redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito
e realizado, dividido em 50 000 acções com o valor nominal de um
euro cada uma.

2 � O conselho de administração poderá deliberar o aumento de
capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de
200 000 euros, se para tal obtiver anuência do órgãos de fiscalização.

3 � Na subscrição de novas acções representativas do aumento de
capital terão preferência os accionistas que o forem à data da subscri-
ção, na proporção das acções que já possuam.

4 � Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferên-
cia, esta devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção accionista que detenham.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14126591

SEGILINK � SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 832/001027; identificação de pessoa colectiva
n.º 503956309; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 33/
001213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quantos aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, n.º 1, 22.º
e 33.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SEGILINK � Mediação de
Seguros, S. A.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Castilho, 59, 6.º, es-
querdo, freguesia de São Mamede, do concelho de Lisboa.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco, ou
sete membros, eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidi-
rá qual deles é o presidente, podendo todos eles serem reeleitos.
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2 � O conselho de administração poderá ter direito à remunera-
ção que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 33.º

É estipulado o foro da comarca de Lisboa, com expressa renuncia
a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais, entre a sociedade e
os seus accionistas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14126532

SALMEIDAS � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9 438/990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504782070;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/001219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 2.º, n.º 1, 4.º, 5.º, n.os 2 e
3, 7.º, n.º 1, que passaram a ter a seguinte redacção:

Artigos aditados: 9.º e 10.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SALMEIDAS � Actividades
Turísticas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida de 24 de Julho,
54, 1.º, esquerdo, freguesia de Santos.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir a sua
sede para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar, transferir e encerrar sucursais,
delegações, filiais, dependências, escritórios ou outras formas de
representação social no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade turística e de res-
tauração e ainda a prestação de serviços conexos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quatro quotas: uma no valor
nominal de 2600 euros, pertencente ao sócio Francisco Ferreira Si-
mões de Almeida, uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente
ao sócio Francisco Xavier Belo Van Zeller, uma no valor nominal de
900 euros pertencente à sócia Sociedades Orangeville Holdings, Ltd,
e uma do valor nominal de 250 euros pertencente ao sócio Henriques
Van Zeller de Moser.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas será livre entre os sócios, ficando depen-
dente do consentimento da sociedade a cessão, total ou parcial, a
estranhos.

2 � Os sócios gozam do direito de preferência na transmis-
são, por qualquer forma e seja a que título for, total ou parcial-
mente, de quotas a terceiros não sócios e, subsidiariamente,
quando aqueles não quiserem ou não puderem exercê-lo têm a
sociedade esse direito.

3 � Caso seja exercido o direito de preferência, mencionado na
parte final do número anterior, a quota a ceder será amortizada pelo
valor constante do projecto de cessão e, quando se entenda que o
valor é excessivo, pelo valor do último balanço aprovado, acrescido
da parte que lhe couber em quaisquer fundos sociais.

4 � Esta cessão será precedida de uma assembleia geral, para o
efeito regularmente convocada, mediante o envio aos sócios de carta
registada, com a antecedência mínima de 15 dias, comunicando o
projecto de cessão, respectivo clausulado e identificando o cessio-
nário.

5 � O critério a utilizar na aferição do valor da quota a ceder
para efeitos de aplicação da parte final do n.º 3, é objectivo, não
podendo aquele valor exceder o valor resultante do último balanço
aprovado, acrescido de metade desse montante.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota dos sócios nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se da quota adquirida pela sociedade;
c) Por insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a parte de qualquer dos sócios for dada em penhor,

penhorada ou arrestada, sem que, nestes dois últimos casos, seja dedu-
zida oposição judicialmente julgada procedente pelo respectivo só-
cio, ou em qualquer outra circunstância que colida com o interesse
tutelado pelo artigo 5.º

e) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separa-
ção de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a per-
tencer ao seu titular inicial;

f) Venda ou adjudicação judiciais;
g) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património;
h) Quando a quota seja cedida em violação da regra do consenti-

mento estabelecida no artigo 5.º
2 � Salvo disposição legal em contrário a contrapartida da amor-

tização será realizada pelos valores seguintes:
a) Nos casos da alínea a) e b) do número antecedente, pelo valor

acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d) e f), do mesmo número, pelo va-

lor da quota determinada em função do último balanço aprovado, a
efectuar em quatro prestações trimestrais e iguais, após a afixação
definitiva da contrapartida;

c) Nos casos das alíneas e), g) e h), pelo valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberou, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota em causa ser efectuado a pronto ou em seis pres-
tações trimestrais e iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar nos
termos do número deste artigo, adquirir ou fazer adquirir a quota, por
sócio ou por terceiro, podendo no primeiro caso, a quota figurar no
balanço como amortizada e, posteriormente, também por deliberação
da assembleia geral, e em vez dela, serem criadas uma ou mais quotas
destinadas a serem alienadas a um ou mais sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será gerida representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pela gerência, a qual terá a composição de um
ou mais gerentes conforme vier a ser deliberado.

2 � Os gerentes são designados na escritura de constituição ou por
assembleia geral e eleitos por deliberação dos sócios.

3 � A gerência da sociedade fica dispensada de caução e terá ou
não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

4 � A gerência pode delegar competência para determinados ne-
gócios e constituir mandatários para a prática de actos necessários
compreendidos no respectivo mandato.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se, valida e eficazmente, com a assinatura de
um gerente, ou com a de um mandatário da sociedade, bastando ape-
nas a assinatura de um deles para a prática de actos de mero expe-
diente.

ARTIGO 9.º

1 � Nos aumentos de capital em dinheiro, os sócios gozam do
direito de preferência na proporção das participações detidas.

2 � Os aumentos de capital serão deliberados em assembleia geral,
sendo suficiente a sua aprovação por uma maioria de votos corres-
pondentes a 70% do capital social.

ARTIGO 10.º

1 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade nas con-
dições definidas pela assembleia geral.

2 � Os sócios poderão ser chamados a efectuar prestações suple-
mentares até ao montante de dez milhões de euros, nos termos e
condições definidos em assembleia geral.

3 � As deliberações sobre suprimentos e prestações suplementa-
res, deverão ser tomadas por uma maioria de votos correspondente
a, pelo menos, 75% do capital social.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12195030



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 33 � 8 de Fevereiro de 2001 3006-(53)

UNIPAPEL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CELULOSE E PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 752/880617; identificação de pessoa colectiva
n.º 502010703; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 34/001227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede: Rua da Conceição, 45, 3.º, freguesia da
Madalena, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152061

SERVICOMERCIAL � CONSULTORIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 315/871130; identificação de pessoa colectiva
n.º 501912150; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 49/001215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede: Avenida de José Malhoa, 9. freguesia de
Campolide, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14126206

OCIDENTAL � COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 817/870527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501836918; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 50/001215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede: Avenida de José Malhoa, 9, freguesia de
Campolide, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de Almeida Homem.
14149800

TRINITI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 408/830831; identificação de pessoa colectiva
n.º 501445242; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 27/001227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede: Rua C, edifício 125, piso 2, gabinete 11-A,
Aeroporto de Lisboa, freguesia da Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14153025

OLIVEIRA, MAGALHÃES, ALVAREZ & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 300/820910; identificação de pessoa colectiva
n.º 501338721; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
001215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 25 de
Dezembro de 2000.

11 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14149362

VICENTE & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 477/770503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500665982; inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 7 e 8/001220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a cessação das funções da gerência de Joaquim de Jesus Salema e
de Marieta de Sousa Correia Salema, por renúncia em 14 de Dezem-
bro e 2000 e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 14 de Dezembro de 2000.
Jorge Alberto Ramos Brás, divorciado, residente na Rua de Vasco

da Gama, 10, 1.º, direito, Rinchoa, Rio de Mouro, Sintra; José
Manuel Rodrigues de Almeida, solteiro, maior, Estrada Nacional
n.º 9, 6, 2.º, direito, Lourel, Sintra.

Lisboa, 11 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos
Alberto de Almeida Homem. 14153238

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CHILE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 031/731003; identificação de pessoa colectiva
n.º 500414556; inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 39/001220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Designação de administrador, em 31 de Março de 2000.
Johanes Gijsbertus Franciscus Eijlemans, casado, residente na Ave-

nida de Ressano Garcia, 10, 2.º, direito, Lisboa.

11 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14153343

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBERTO DA CUNHA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 812/671226; identificação de pessoa colectiva
n.º 500472378; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 20/001221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede: Rua do Telhal, 15, 1.º, direito, freguesia de
São José, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152541

S. C. C. SOCIEDADE CERTIFICADORA
E CORRECTORA DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7803; identificação de pessoa colectiva n.º 503966630; apre-
sentação: 010116.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

17 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
14151685

REGIPREDIAL � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1999; identificação de pessoa colectiva n.º 502472588; apre-
sentação: 010116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1998 e 1999.

17 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
14139103

RODRIGUEZ MARCOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 028; identificação de pessoa colectiva n.º 500235058; apre-
sentação: 20010116.

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.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14151626

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES J. NUNES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 567; identificação de pessoa colectiva n.º 500899754; apre-
sentação: 990505.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14151561

XISTOBRAN � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 059/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505282321; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Xistobran � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua General Firmino Miguel, 3, torre 2,
1.º, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa,
podendo ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe por simples deliberação do órgão de administração da so-
ciedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade imobiliária
por conta própria, compreendendo, nomeadamente, a promoção
imobiliária, a compra de bens imóveis para revenda, a gestão de bens
imóveis próprios sob a forma de arrendamento ou outra forma de
exploração económica admitida por lei, bem como a actividade de
administração de imóveis por conta de outrém.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alie-
nar participações em sociedades com objecto diferente do referido
no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado em 30% no montante de 15 000 euros,
e é dividido em 50 000 acções ordinárias cada uma com o valor
nominal de 1 euro.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal único,
pode deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro
até ao limite de 3 000 000 de euros, competindo-lhe fixar as condi-
ções da emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da lei e
do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e ac-
ções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo priori-
tário a fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à socie-

dade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informações obti-
das através do exercício do direito de informação que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que o conselho
de administração tenha do facto determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correcção
dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mo-
biliários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem es-
tabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de ad-
ministração.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções que, até 8 dias antes da realiza-
ção da assembleia, se encontrem registadas em seu nome ou deposi-
tadas nos cofres da sociedade ou de uma instituição financeira auto-
rizada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encontrem registadas na
respectiva conta de valores mobiliários escriturais.

2 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobi-
liários escriturais deve ser comprovado por meio de declaração emi-
tida e autenticada pelo intermediário financeiro, que dê entrada na
sociedade até 8 dias antes da data da realização da assembleia.

3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se encontrem presentes accionistas que representem
mais de 50% do capital social.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa indican-
do o nome, domicílio do representante e data da assembleia a que se
destina a representação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único.

2 � O administrador caucionará ou não o exercício do seu car-
go conforme for deliberado pela assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propôr e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e com-
prometer-se em arbitragens podendo delegar estes poderes num só
mandatário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer
outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair empréstimos
sob qualquer outra forma junto de instituições de crédito ou de ou-
tros estabelecimentos financeiros nacionais ou internacionais, acei-
tando a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, indivi-
duais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras em-
presas ou para representar a sociedade na celebração de determina-
dos actos ou contratos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral a qual elegerá um suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração
de 4 anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas
por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros dos órgãos
sociais podendo a remuneração do administrador consistir parcialmen-
te numa percentagem dos lucros do exercício não superior a 5%.

ARTIGO 16.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal e o montante necessário para o pagamento do
dividendo prioritário das acções preferenciais que a sociedade por-
ventura haja emitido, os resultados líquidos evidenciados pelo balan-
ço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maioria
simples dos votos emitidos podendo deliberar distribuí-los ou afectá-los
a reservas, total ou parcialmente em qualquer percentagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor no-
minal 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 entre os accio-
nistas.

CAPÍTULO VI
Disposição transitória

ARTIGO 18.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os órgãos
sociais da forma seguinte:

Administrador único:
Fernando António da Silva Castro Correia da Silva, casado, resi-

dente na Rua General Firmino Miguel, Torre 2, 10.º, em Lisboa.
Fiscal único:
António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na respectiva lista
sob o n.º 51, com sede na Rua General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º,
em Lisboa, representada por António Manuel Mendes Barreira.

Fiscal único suplente:
Henrique José Marto Oliveira, solteiro, Revisor Oficial de Contas

inscrito na respectiva lista sob o n.º 961, com domicílio profissional
na Rua General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º direito, em Lisboa.

Mesa da assembleia geral:
Presidente: António Luís de Andrade Magalhães, casado, residente

na Rua General Firmino Miguel, 3, Torre 2, 10.º-A, em Lisboa.
Secretário: Rita Alves Barardo Ribeiro, solteira, residente na Rua

General Firmino Miguel, 3, Torre 2, 1.º, em Lisboa.
2 � O administrador único fica dispensado de prestar caução.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14056500

SANCRINA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 061/20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505295865;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/20001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sancrina � Compra e Venda de
Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Catarina, 16 e
18, freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de compra de prédios ou parte
de prédios, sua recuperação e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas:

Uma quota de 4100 euros, pertencente ao sócio João José Leite
de Castro de Quintana;
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Uma quota de 450 euros, pertencente ao sócio Tiago Pulido Gar-
cia Lopes Cavalheiro;

Uma quota de 450 euros, pertencente à sócia Teresa Maria de
Vasconcelos Lima Nogueira Simões Cavalheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, consoante
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
João José Leite de Castro de Quintana e Tiago Pulido Garcia Lo-
pes Cavalheiro, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante igual ao dobro de capital social, mediante delibe-
ração unânime da assembleia geral tomada pela totalidade dos votos
correspondentes ao capital social.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá associar-se
com terceiros, nomeadamente para formar sociedades, consórcios,
alienar participações no capital social de outras sociedades com
objecto diferente do da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas, entre sócios, e entre estes
e a sociedade.

2 � A cessão de quotas a terceiros à sociedade carece sempre do
consentimento desta, à qual se reserva em primeiro lugar, e aos só-
cios não cedentes em segundo lugar, o direito de preferência.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14140330

STUDIO DEL CAPPELI � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 084/20010108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505259362; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/
20010108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Studio Del Cappeli � Ins-
tituto de Beleza, L.da

ARTIGO 2.º

§ 1.º A sociedade tem sede na Rua Ferreira Borges, 20, 1.º es-
querdo, em Lisboa.

§ 2.º A sede social poderá ser transferida para outro local dentro
do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, por decisão da ge-
rência, e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

§ 1.º A sociedade tem por objecto a actividade de salão de cabelei-
reiro e instituto de beleza.

§ 2.º A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, ainda que com objecto diferente do referido no parágrafo
anterior.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado e dividido em três quotas, uma no valor nominal de
2500 euros, pertença do sócio José Miguel Modesto Coutinho Pereira,
uma no valor nominal de 2250 euros, pertença da sócia Margarida
Alexandra Marques Balças, e outra no valor nominal de 250 euros,
pertença da sócia Maria Lúcia dos Santos Marques Balças.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, com ou sem remuneração será exercida por

três gerentes, sócio ou não sócios, conforme for designado em as-
sembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes: José Miguel Modesto
Coutinho Pereira, Margarida Alexandra Marques Balças e Maria
Lúcia dos Santos Marques Balças.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade será necessária a assinatura dos três gerentes.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes desde que estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, aos só-
cios, até ao montante do triplo do capital social, por decisão unâni-
me da assembleia geral, convocada para esse efeito, que fixará as
condições e prazo de realização das mesmas.

ARTIGO 10.º

A sociedade por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da sua

quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir na
cessão, de harmonia com o disposto no artigo 9.º, deste contrato;

e) Por falência ou insolvência do sócio, judicialmente declarada e
não suspensa.

ARTIGO 11.º

1 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-
tos nas alíneas b), c), d) e e) do número anterior, se a lei não dispu-
ser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado, e a amortização considera-se efectua-
da com o depósito à ordem de quem de direito na Caixa Geral de
Depósitos, que deverá ser notificado ao sócio.

2 � A quota amortizada poderá figurar no último balanço para
posteriormente ser cedida.

ARTIGO 12.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer nos termos deliberados em assembleia geral, convocada para o efeito.

ARTIGO 13.º

Os lucros da sociedade, depois de retiradas as percentagens legais
ou convencionais serão distribuídos pelos sócios nas proporções das
respectivas quota, quando a assembleia geral deliberar distribuí-los.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14138417

T. A. B. H. � INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7293/970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503804770;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20001219.

Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
5000 euros, com redenominação do capital para euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas de 1250 euros cada, uma de
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cada um dos sócios: António Luís Magalhães de Oliveira Hall, Ar-
lindo Pereira de Almeida, José Barão Frade Dias e José Pedro Toscano
Fonseca.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326159

SARTORIUS PORTUGAL � BALANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 833/890629; identificação de pessoa colectiva n.º 502191333;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/20001103.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 2 de Janeiro de 2000.
Maria Eugénia Muguiro Nuñez, casada, Calle Castello, 8, 3-A,

Madrid, Espanha.
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 31/

20001228. � Cessação das funções da gerência de Christian
Seefeldt em 30 de Setembro de 1997.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14326175

URBIPOLIS � SOCIEDADE DE PLANEAMENTOS URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 545/20000717; identificação de pessoa colectiva
n.º 504737201; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 38 e 39/20001228.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de administrador, em 11 de Dezembro de 2000.
Período: quadriénio de 2000/2003.
João Paulo Nunes Barata Salgueiro, solteiro, Praça de Alvalade,

2, 10.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326205

SARTORIUS PORTUGAL � BALANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 833/890629; identificação de pessoa colectiva n.º 502191333;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 32/20001228.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 5 de Junho de 1998.
Jürgen Karl Ernst Walter Shmidt, casado, Hanselwinkel, 10,

37120, Bovenda, Alemanha.
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 33/

20001228. � Cessação das funções da gerência de Jürgen Karl
Ernst Walter Shmidt, por renúncia em 20 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14326183

S. F. P. C. � SOCIEDADE FRANCO PORTUGUESA
DE CAPACETES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 051/20001228; identificação de pessoa colectiva

n.º 505160854; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20001228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de S. F. P. C. � Sociedade
Franco Portuguesa de Capacetes, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua General Firmino Miguel, 3, Torre 2, 1.º,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, podendo
ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe por
simples deliberação do órgão de administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, a compra e venda a
grosso e a retalho, a importação, a exportação, a consignação de
capacetes e, em geral, de todos os objectos, produtos, peças ou aces-
sórios de qualquer proveniência que se relacionem directa ou indi-
rectamente com o comércio de veículos automóveis, velocípedes e
motociclos, e de todos os artigos de desporto. Todas as operações,
representações, comissão e corretagem relativamente a esses objec-
tos, produtos, peças ou acessórios. Todas as operações comerciais
ou financeiras, mobiliárias ou imobiliárias que se possam relacionar
directa ou indirectamente com o objecto social e com quaisquer
outros objectos similares ou conexos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alie-
nar participações em sociedades com objecto diferente do referido
no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 500 000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado em 150 007 euros, e é dividido em 100 000 ac-
ções ordinárias cada uma com o valor nominal de 5 euros.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador podendo ser re-
presentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de
acções ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e ac-
ções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo priori-
tário a fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas nos termos do número anterior pode-
rão ser remidas, quando e se a assembleia geral o deliberar, pelo
seu valor nominal acrescido de um prémio a definir na delibera-
ção de emissão.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir ac-
ções próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à socie-

dade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informações obtidas
através do exercício do direito de informação que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;
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c) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral, por
maioria qualificada, dentro do prazo de 90 dias a contar do conheci-
mento que o conselho de administração tenha do facto determinante
dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correc-
ção dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obriga-
ções, papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores
mobiliários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem
estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

2 � Para financiamento da sociedade poderão os accionistas pres-
tar suprimentos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � Os membros dos órgãos sociais enumeradas no artigo anterior
são eleitos por um período de 3 anos, podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes e manter-se-ão em funções, para além do termo dos
respectivos mandatos, até à tomada de posse de novos membros.

2 � Compete à assembleia geral fixar as remunerações dos mem-
bros do conselho de administração podendo excluí-la ou referir o
respectivo montante a uma percentagem dos lucros do exercício não
superior a 5%.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até 15 dias antes da realização da assembleia, se en-
contrem averbadas em seu nome nos registos da sociedade, sendo
acções nominativas, ou registadas em seu nome nos registos da socie-
dade ou depositadas na sede da sociedade ou de uma instituição de
crédito, sendo acções ao portador, ou, sendo escriturais, se encon-
trem registadas na respectiva conta de valores mobiliários escriturais.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de re-

presentações, os accionistas poderão fazer-se representar na assem-
bleia geral, contanto que o representante seja um membro do conse-
lho de administração da sociedade, o cônjuge, ascendente ou
descendente do accionista ou outro accionista, sendo pessoa singular,
ou, tratando-se de pessoa colectiva, por qualquer pessoa designada pelo
órgão competente.

4 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da qual conste a identificação do re-
presentante.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral considera-se regularmente constituída e poderá
validamente deliberar, em primeira convocação, quando se encontrem
presentes ou representados accionistas, com direito a voto que dete-
nham mais de 50% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente nos 3 primeiros
meses seguintes à data do encerramento do exercício e, nos termos e

condições previstos na lei, a requerimento do conselho de adminis-
tração, do fiscal único ou de accionistas titulares de acções corres-
pondentes a, pelo menos, 10% do capital social.

2 � As formalidades relativas à convocatória da assembleia ge-
ral, nomeadamente o aviso prévio, podem ser dispensadas desde
que todos os accionistas estejam presentes ou devidamente repre-
sentados.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por 3, 5 ou 7 membros, eleitos em assembleia geral.

2 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou
não o exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assem-
bleia geral que os eleger.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade, competindo-lhe efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, incluindo:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

b) Constituir mandatários para a prática de determinados ac-
tos ou categorias de actos, definindo a extensão dos respectivos
mandatos.

2 � Dentro dos limites legais, o conselho de administração po-
derá delegar num ou mais administradores a gestão corrente da so-
ciedade.

ARTIGO 16.º

1 � As reuniões do conselho de administração têm lugar, pelo
menos, uma vez em cada trimestre e sempre que o respectivo presi-
dente ou outros dois administradores as convoquem.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem a pre-
sença da maioria dos seus membros em exercício, podendo, no en-
tanto, qualquer deles fazer-se representar por outro administrador
mediante carta dirigida ao presidente.

3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos presentes ou representados tendo o presidente voto
de qualidade.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um só administrador se o acto estiver compreendido dentro dos

poderes que nele hajam sido delegados por deliberação do conselho
consignada em acta.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único eleito em as-
sembleia geral:

SECÇÃO V

ARTIGO 19.º

O conselho de administração poderá designar um secretário
fixando-lhe a competência dentro dos limites da lei.

CAPÍTULO IV

Lucros

ARTIGO 20.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção do fundo de reserva legal, os resultados líquidos evidenciados
pelo balanço anual, terão a aplicação que a assembleia geral des-
tinar por maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar
distribuí-los ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qual-
quer percentagem.
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2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 21.º

O exercício social começa a 1 de Outubro e termina a 30 de Se-
tembro de cada ano civil.

CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 22.º

Para o primeiro mandato de 2000 a 2002, são desde já designados
os seguintes membros para os órgãos sociais:

Conselho de administração:
Presidente: André Lucien Cyprien Teston, casado, residente em

Marselha (13007) 397 Corniche Kennedy Les Alpilles, bat. B
Vogal: Robert Felix Fernand Teston, casado, residente em Marselha

(13 009) 27 Allée Chabrier.
Vogal: António José de Almeida Saavedra Pinto, casado residente

na Rua Miguel Torga,140, 3.º direito, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

Fiscal único efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, ins-
crita na lista respectiva sob o n.º 51, com sede na Rua General Fir-
mino Miguel, Torre 2, 1.º-B, em Lisboa, representada por António
Manuel Mendes Barreira.

Fiscal único suplente: Fernando Jorge Marques Vieira, Revisor Ofi-
cial de Contas inscrito na respectiva lista sob o n.º 564, com escritó-
rio na Rua General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º-B em Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14152339

RUI FERNANDES FERREIRA � COMÉRCIO DE CARNES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 048/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504981510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20001228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Fernandes Ferreira � Comér-
cio de Carnes, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Marta, 28, A e
B, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de carnes e produtos ali-
mentares.

3.º

O capital da sociedade é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e compõe-se de uma única quota de 5000 euros do sócio Rui
Fernandes Ferreira.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
único sócio Rui Fernandes Ferreira desde já nomeado gerente, com
ou sem remuneração conforme for deliberado.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14152266

SPPO � SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES
PINTO OLIVEIRA, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 046/20001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504339125; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 39/
20001227.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 2.º, n.º 1, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Tecnocapital, SGPS, S. A., e
rege-se pelos presente estatutos e pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 24 de Julho, 24,
freguesia de São Paulo, em Lisboa, podendo o conselho de adminis-
tração transferi-la, nos termos da lei.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152100

SUPER COLÉGIO � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9370/990609; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 14/20001228.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 50 000 euros, com redenomina-
ção do capital para euros, e foi transformada em sociedade anóni-
ma, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de Super Colégio �
Jardim de Infância, S. A. tem a sua sede na Avenida Ventura Terra,
12, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A sede social pode ser transferida por simples deliberação do
conselho de administração para qualquer outro local do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes.

3 � Pode a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação no território nacional
ou no estrangeiro, por simples deliberação do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto social consiste na gestão e exploração de creches, jar-
dim de infância, e ensino básico particular, desenvolvimento de todas activi-
dades escolares e lúdicas complementares à formação dos alunos.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar livremente participações,
ainda que reguladas por leis especiais, ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ou em associações em participações e ain-
da que o objecto de umas e de outras não apresente nenhuma rela-
ção directa ou indirecta com o seu próprio objecto principal.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, é de 50 000 euros representado por 50 000 ac-
ções com o valor nominal de 1 euro cada uma, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, ficando a cargo do respectivo accionista as despesas de
conversão das acções.
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2 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 10, 50,
100, 500, 1000, 10 000 e 100 000, podendo ser livremente reunidas
ou desdobráveis, a expensas do respectivo accionista.

3 � Os títulos provisórios e os títulos definitivos podem ser assi-
nados por um administrador e por chancela de outro autorizado pelo
conselho de administração ou por um administrador e por um man-
datário especialmente designado pelo conselho de administração para
os assinar.

4 � Nos termos da lei as acções podem também revestir a forma
meramente escritural, sem incorporação em títulos, sendo-lhes apli-
cável o disposto no n.º 2 deste artigo.

ARTIGO 5.º

Emissão de obrigações

1 � Quer através de deliberação dos accionistas quer através de
deliberação unânime do conselho de administração, nos casos em que
a lei o consinta, a sociedade pode emitir obrigações nas formas e
modalidades legalmente permitidas.

2 � No entanto, a deliberação sobre a emissão de obrigações
convertíveis em acções, ou em modalidade que confira o direito a
subscrever uma ou mais acções, é da exclusiva competência da as-
sembleia geral e apenas pode ser deliberada com os votos represen-
tativos de pelo menos, 75% do capital social.

3 � As obrigações podem ser tituladas ou escriturais, consoante
for fixado na respectiva deliberação, aplicando-se-lhes com as ne-
cessárias adaptações, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 4.º, do pre-
sente contrato de sociedade.

ARTIGO 6.º

Aquisição de acções e obrigações próprias

Por deliberação dos accionistas tomada pelos votos representativos
de pelo menos, 75% do capital social, a sociedade pode adquirir acções
e obrigações próprias e fazer sobre elas as operações mais convenien-
tes para o interesse social dentro das limitações legais em vigor e em
especial quanto às sociedades gestoras de participações sociais.

ARTIGO 7.º

Convocação da assembleia geral

1 � Sem prejuízo das deliberações unânimes por escrito, as assem-
bleias gerais reunir-se-ão sempre que para tal sejam regularmente con-
vocadas ou sem observância de formalidades prévias, desde que todos
os accionistas estejam presentes e todos manifestem a vontade de que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

2 � As assembleias gerais são convocadas nos termos legais, atra-
vés de uma das forma seguintes:

a) Convocatória publicada no Diário da República e no jornal
mais lido da localidade da sede, com a antecedência mínima de um
mês a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo
mais longo;

b) Convocatória através de carta registada, expedida com a ante-
cedência de 21 dias, desde que sejam nominativas todas as acções
da sociedade.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas titulares de
pelo menos uma acção, que até 5 dias antes da data designada para a
sua realização, demonstrem documentalmente que são possuidores de
determinado número de acções averbadas, registadas ou depositadas
em seu nome.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas podem-se fazer representar nas assembleias

gerais por qualquer pessoa, mediante procuração ou simples carta di-
rigida ao presidente da mesa, identificando o mandatário e especifi-
cando a assembleia a que se destina.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas, por maioria dos
votos emitidos dos accionistas presentes ou representados, sem prejuízo do
disposto no número seguinte e salvo disposição legal em contrário.

5 � As deliberações que pressuponham a alteração do contrato de
sociedade são tomadas com os votos representativos de pelo menos,
75% do capital social.

ARTIGO 9.º

Quórum

1 � A assembleia só pode deliberar em primeira convocação, se
estiverem presentes ou representados accionistas, titulares de pelo
menos 50% do capital social.

2 � Para os casos em que se venha a verificar a falta de quórum
nos termos do número anterior, a convocatória pode desde logo
marcar uma nova data, fixada, com um intervalo de 8 dias em rela-
ção à primeira data.

3 � Nos termos do número anterior, a assembleia pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, que poderão ou não ser accionistas, eleitos por pe-
ríodos de 4 anos.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar
e dirigir as assembleias.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral anual

A assembleia geral anual reunir-se-á dentro do prazo previsto na
lei, para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 12.º

Administração da sociedade

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de adminis-
tração, composto por 3 membros ou a um administrador único, con-
soante venha a ser deliberado em assembleia geral, dispensados de
caução, e eleitos por períodos de 4 anos civis, a qual tratando-se de
um conselho de administração, designará o respectivo presidente.

2 � Podem ser eleitos administradores, pessoas singulares não
accionistas da sociedade.

3 � Qualquer accionista detentor de pelo menos 25% do capital
social da sociedade terá direito a designar um membro para o conse-
lho de administração.

4 � O conselho de administração poderá preencher, até à próxi-
ma assembleia geral, as vagas que nele ocorram.

5 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado, segundo a periodicidade que o mesmo fixar.

6 � A deliberação que eleger os administradores delibera também
sobre a exigência de caução, presumindo-se no silêncio desta, a sua
dispensa.

7 � Pode ser designado pelo conselho de administração, um admi-
nistrador delegado, definindo na acta de designação os poderes que
entenda conferir-lhe.

ARTIGO 13.º

Atribuições e competências do conselho de administração

1 � O conselho de administração tem por atribuições a prática de
todos os actos de gestão necessários ao prosseguimento do objecto
social, com exclusivos e plenos poderes de representação da socie-
dade nos termos da lei.

2 � A sociedade vincula-se em quaisquer actos ou contratos:
a) Pela assinatura do administrador único, quando o houver;
b) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-

nistração;
c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver, nos

termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou categorias de actos.
4 � Carecem de deliberação do conselho de administração, apro-

vada por maioria simples, a prática de actos ou contratos que impli-
quem a alienação ou oneração de património imobiliário.

ARTIGO 14.º

Fiscalização da sociedade

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, eleitos por períodos de 4 anos civis, pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Secretário da sociedade

1 � A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e um
suplente através de deliberação do conselho de administração cons-
tante de acta elaborada para o efeito.
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2 � As funções de secretário da sociedade e respectivo suplente,
coincidem com a do mandato dos órgãos sociais que o designarem.

3 � O secretário da sociedade e exercerá as competências previs-
tas na lei.

ARTIGO 16.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 17.º

Adiantamentos sobre lucros

O conselho de administração, pode fazer aos accionistas adianta-
mentos sobre os lucros dentro das condições legais.

ARTIGO 18.º

Destino do lucro

Através deliberação por maioria simples da assembleia geral, pode
ser dado ao lucro do exercício o destino que for deliberado.

ARTIGO 19.º

Aumentos de capital social

1 � Os aumentos de capital dependem da deliberação da assem-
bleia geral.

2 � Os accionistas à data da deliberação do aumento de capital
têm preferência relativamente a quem não for accionista, sem pre-
juízo da alienação do respectivo direito de subscrição a outro ou
outros accionistas.

3 � No sentido de exercer o direito de preferência, os accionis-
tas titulares de acções nominativas, devem ser avisados por carta
registada com a antecedência mínima de 21 dias.

4 � Enquanto as novas acções não estiverem integralmente pa-
gas, os respectivos subscritores não poderão, por meio delas, exer-
cer quaisquer direitos sociais, nomeadamente o direito de receber
dividendos e votar.

ARTIGO 20.º

Direito de preferência

Os accionistas gozam de direito de preferência na alienação onero-
sa a qualquer título a terceiros, excluindo os cônjuges, ascendentes e
descendentes relativamente às acções de que a cada momento sejam
titulares no capital social da sociedade, regulando-se o exercício pelo
disposto nas alíneas seguintes:

a) O accionista que pretender alienar acções notifica os restantes
accionistas, por carta registada com aviso de recepção, do projecto
de venda e do qual constará obrigatoriamente, o número de acções a
alienar, o preço unitário ou global, as condições e prazo de paga-
mento e a identificação completa do pretendente à respectiva aqui-
sição;

b) Os accionistas que pretendam exercer o direito de preferência
devem manifestar essa vontade de forma inequívoca mediante carta
registada com aviso de recepção dirigida ao alienante, a qual deve ser
enviada até ao sexagésimo dia posterior à tomada de conhecimento
do projectado negócio, sob pena de caducidade;

c) No caso de mais de um accionista pretender exercer a preferên-
cia, a mesma deverá ser exercida na proporção das acções que de-
monstrarem ser titulares à data da notificação para o exercício do
direito de preferência;

d) Se remanescerem acções no rateio entre preferentes, é quanto
a estas, aberta licitação entre os preferentes a qual tem lugar no dia
e local que for designado pelo alienante que a ela presidirá.

ARTIGO 21.º

Dissolução

A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 22.º

Liquidação

A liquidação será realizada por uma comissão de três membros, eleita
pela assembleia geral, nos termos da lei.

ARTIGO 23.º

Disposições gerais

1 � Fica expressamente permitida a reeleição para os diversos
cargos sociais.

2 � Os corpos sociais da sociedade permanecem em exercício até
à tomada de posse, dos que forem designados para os substituir.

Disposições transitórias

Eleição dos corpos sociais para o quadriénio de 2000-2004, abaixo
indicados:

1 � Mesa da assembleia geral:
a) Presidente: Pedro Pais de Almeida, com domicílio profissional,

na Avenida Liberdade, 144, 7.º direito, em Lisboa;
b) Secretário: Susana Farinha Gomes, com domicílio profissional

na Avenida Liberdade, 144, 7.º direito, em Lisboa;
2 � Conselho de administração:
a) Presidente: Ana Luísa Feio Jorge Hipólito, residente
b) Vogal: Elsa Maria de Melo Loureiro Henriques, divorciada, resi-

dente na Rua de Luanda, 520, rés-do-chão esquerdo, em Carcavelos;
c) Vogal: Kirkdene Portugal � Consultoria Económica Finan-

ceira, S. A., com sede na Rua Visconde de Seabra, 22, 8.º, em Lisboa,
representada pelo seu administrador único, José Pedro Pinto Nunes.

3 � Fiscal único: João Andrade Nunes, Revisor Oficial de Contas
inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1062,
casado, residente em Legeosa do Mondego, Celorico da Beira, contri-
buinte n.º 116510650;

b) Suplente: Víctor Manuel Lopes Simões, Revisor Oficial de
Contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 780, casado, residente na Avenida Rainha D�Amélia, Guarda,
contribuinte n.º 156462265.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152347

TEIXO EM FLOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 173/20000301; identificação de pessoa colectiva
n.º 504789449; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/
20001214.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 125 000 000$ para 625 000 euros, com redeno-
minação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2 do 6.º, e n.º 1 do 7.º que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade passa a adoptar a firma Xaroco � Sociedade
Imobiliária, S. A., e regula-se pelos presentes estatutos e pela legis-
lação geral aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes do activo social, é de
625 000 euros.

2 � O capital social pode ser aumentado, em dinheiro, por uma
ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração, até ao
limite máximo de 2 493 989 euros e 48 cêntimos.

ARTIGO 7.º

Acções

1 � O capital social encontra-se dividido em 125 000 acções, com
o valor nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11021411

TAMOSEXP, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 431/20000602; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503877999; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/
20001229.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com dispensa de
caução, e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pela sócia Margarida Rosa Pereira
Marques Bicho, que desde já fica designada gerente.

2 � Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, avales, letras de favor ou quaisquer actos estranhos ao ob-
jecto social.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, será necessária a assi-
natura da gerente Margarida Rosa Pereira Marques Bicho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13466380

YOU PRINT � IMPRESSÃO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 446/20000607; identificação de pessoa colectiva
n.º 504813803; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/
20001227.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 15 000 euros para 19 000 euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, n.º 1, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 19 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos só-
cios, duas de 6840 euros, cada, pertencentes uma a cada um das
sócias Above Below � Comunicação & Marketing, L.da, e RCO
Informática, L.da, uma de 3800 euros, pertencente ao sócio Sebastião
Fernandes da Silva, e outra do valor nominal de 1520 euros, perten-
cente ao sócio Raphael Gazzola Giovanella.

2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152975

RESTLIS, DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 536/20000713; identificação de pessoa colectiva
n.º 504978780; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20000713.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial anónima e
a sua firma é Restlis, Distribuição Alimentar, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede à Rua Vítor Fontes, 17-B, fre-
guesia do Lumiar, concelho de Lisboa, o conselho de administração
pode mudar a sede da sociedade para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração pode criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto social a compra, venda e distri-
buição de produtos alimentares e equipamentos para a indústria de
restauração, hotelaria e turismo, exportação e importação de produ-
tos alimentares e equipamentos para a indústria de restauração, hote-
laria e turismo, exploração de restaurantes, hotéis, complexos turís-
ticos e de diversões.

2 � A sociedade pode participar em outras sociedades em outras
sociedades com objecto social igual ou diferente do seu e adquirir
acções próprias nos termos da lei.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações, prestações
acessórias e direito de preferência

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 euros, dividido em 50 000 acções no
valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 4.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador conforme as
exigências da lei ou ao seu titular mais convier, e reciprocamente
convertíveis.

3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100 e 1000 acções.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos previstos
na lei, em conformidade com o que for deliberado pela assembleia
geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

A assembleia geral é o órgão superior da sociedade e decide sobre
todos os assuntos que por lei ou pelos estatutos não estão sujeitos à
competência doutros órgãos.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral ordinária deverá reunir-se uma vez por
ano para aprovação das contas e demais fins previstos na lei.

2 � Será sempre convocada uma assembleia geral extraordinária
quando o conselho de administração ou o fiscal único o julgar ne-
cessário ou quando um ou mais accionistas que possuam acções cor-
respondentes, pelo menos, a 5% do capital social o requeiram, por
escrito, ao presidente da assembleia geral, indicando a finalidade da
reunião.

3 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Cada acção dá direito a um voto.
2 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-

nistas com direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscri-
ção que as substituam e que até 8 dias antes da realização da assem-
bleia geral as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, no caso das
acções nominativas;

b) Registado em seu nome ou depositado nos cofres da sociedade
ou de uma instituição de crédito, no caso das acções ao portador.

3 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade,
pelo menos 8 dias antes da assembleia geral.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por quaisquer indivíduos.
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5 � Como instrumento de representação voluntária basta uma
carta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, accionistas ou não.

2 � A mesa será eleita pela assembleia geral por período não
superior a 4 anos e poderá ser sucessivamente reeleita, salvo impe-
dimento legal.

ARTIGO 11.º

1 � Devem ser apresentados à assembleia geral o relatório anual
do conselho de administração, assim como o balanço e o apuramento
dos lucros e perdas do ano social transacto, o parecer do fiscal único
sobre as actividades e o fecho do ano social.

2 � Estão sujeitas às deliberações da assembleia geral:
a) A aceitação e votação do relatório anual do conselho de admi-

nistração, do balanço e do apuramento dos lucros e perdas, distri-
buição dos lucros líquidos e a fixação da data da distribuição dos
lucros líquidos e a fixação da data da distribuição dos dividendos,
que poderão ser antecipados, de acordo com as disposições legais
aplicáveis;

b) A fixação do plano para o investimento, a apresentar anualmen-
te pelo conselho de administração;

c) A fixação do número de membros do conselho de administração;
d) A eleição e exoneração dos membros do conselho de adminis-

tração;
e) A eleição e exoneração do presidente do conselho de adminis-

tração;
f) A eleição e exoneração do fiscal único e do fiscal suplente;
g) A fixação das remunerações dos membros do conselho de ad-

ministração e do fiscal único e suplente, sem prejuízo da nomeação
de uma comissão de accionistas, de acordo com o n.º 1 do artigo 399.º,
do Código das Sociedades Comerciais;

h) A alteração dos estatutos, incluindo aumentos e diminuições do
capital social;

i) A emissão de obrigações e aquisição de acções e obrigações
próprias, em harmonia com as disposições legais aplicáveis;

j) A fusão, a transformação e a alienação dos bens imobiliários
da sociedade;

k) A dissolução da sociedade;
l) Todos os outros assuntos que por lei ou pelos presentes estatu-

tos estão sujeitos à sua competência e ainda todos os outros assun-
tos que a assembleia geral entenda reservar para a sua deliberação.

3 � Em matéria de aplicação de resultados, a assembleia geral terá
plenos poderes, podendo deixar de distribuir lucros, criar toda e
qualquer espécie de reserva e dar àqueles o destino que julgar mais
conveniente à realização do objecto social, com respeito da reserva
legal e de quaisquer outras restrições impostas pela lei.

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração representa a sociedade, judicial e
extrajudicialmente, perante terceiros em todos os assuntos da ges-
tão e administração da sociedade, nos termos dos presentes estatu-
tos e da lei.

2 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, no mínimo de 3 e no máximo de 7 membros,
eleitos pela assembleia geral que, igualmente designará o respectivo
presidente, os quais estão dispensados de prestar caução.

3 � Os membros do conselho de administração, são eleitos por
período não superior a 4 anos, e podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Dois membros do conselho de administração;
b) Um ou mais membros do conselho de administração a quem

sejam delegados poderes especiais para o efeito;
c) Um ou mais procuradores, no âmbito e dentro dos limites dos

respectivos mandatos.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez em cada trimestre e extraordinariamente sempre que for convo-
cado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de, pelo menos,
dois membros.

2 � As deliberações do conselho de administração, para serem
válidas, deverão ser tomadas pela maioria dos seus membros presen-
tes ou representados.

3 � Em caso de empate, o presidente, ou quem o substituir, terá
voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar, em reu-
nião, por outro, mediante carta dirigida ao presidente, mas cada ins-
trumento de representação voluntária não poderá ser utilizado mais
do que uma vez.

Fiscal único

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
deverá ser Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

CAPÍTULO IV

Dissolução, liquidação, exercício anual
e disposições diversas

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e, indepen-
dentemente daqueles casos, por deliberação aprovada por accionistas
representando três quartos do capital social.

2 � A liquidação da sociedade será feita extra-judicialmente, nos
termos da lei e das deliberações tomadas em assembleia geral.

3 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação de dissolução, salvo decisão em contrário tomada nessa
deliberação pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

O exercício anual da sociedade tem o seu início em 1 de Janeiro e
encerra a 31 de Dezembro.

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para o quadriénio 2000/2003, os órgãos
sociais, conselho de administração, fiscal único e suplente, com a
seguinte composição:

Conselho de administração: Presidente � Pedro Alberto Gouveia
Vardasca, casado, residente na Urbanização do Casal da Serra, lote 40,
5.º direito, Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira.

Vogais: Anne Marie Françoise Gabrielle Ghislaine Van der Elst,
casada, residente na Quinta da Figueira, em Azeitão, Setúbal, e Ana
Paula Ferreira da Silveira Lorena, solteira, residente na Rua Padre
Cruz, 4, 4.º frente, em Lisboa.

Fiscal único: Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M. Santos, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Praceta Raul
Proença, 3, 4.º direito, Damaia de Cima, Amadora, representada por
Sebastião António Pires Carriço, casado, Revisor Oficial de Contas,
n.º 374, com domicílio profissional na mesma morada.

Suplente: Anildo Sales Palma Nunes, casado, Revisor Oficial de
Contas n.º 106, com domicílio profissional na mesma morada.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12461857

TUHIPOTECA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 054/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505005921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20001228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Tuhipoteca � Presta-
ção de Serviços e Consultadoria, L.da, e rege-se pelo presente con-
trato de sociedade e pela legislação portuguesa aplicável.
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2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Garret, 19, 2.º
direito frente, freguesia dos Mártires, podendo ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples decisão
da gerência, que poderá também abrir agências ou outras formas de
representação em qualquer ponto do território nacional.

3 � A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é a prestação de serviços de informa-
ção e assessoria a terceiros interessados na aquisição de produtos fi-
nanceiros e afins. Consultadoria. Criação e gestão de sites na internet.

2 � A sociedade pode assumir participações noutras sociedades,
quer nacionais, quer estrangeiras, desde que tenham o mesmo ob-
jecto social ou relacionado com o mesmo.

CAPÍTULO II

Capital social, quotas e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de 200 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 99 800 euros, pertencente à sócia
Tuhipoteca, S. L.;

b) Uma no valor nominal de 33 400 euros, pertencente à sócia
Inverpetrol, S. A.;

c) Uma no valor nominal de 33 400 euros, pertencente à sócia
First Portuguese, S. G. P. S., S. A.;

d) Uma no valor nominal de 33 400 euros pertencente ao sócio
Pedro Manuel França de Castro Pereira Coutinho.

ARTIGO 4.º

1 � As cessões de quotas, totais ou parciais, são livres entre os
sócios. As cessões a terceiros, dependem de expresso e prévio con-
sentimento da sociedade, dado por deliberação dos sócios, no prazo
de 30 dias a contar do aviso de recepção mencionado no número
seguinte:

2 � O cedente solicitará o consentimento da sociedade através de
carta registada, com aviso de recepção, onde indicará o cessionário,
o preço e demais condições da cessão.

3 � Caso a sociedade autorize a cessão, os restantes sócios go-
zam do direito de preferência na aquisição da quota ou quotas a
serem cedidas, que exercerão de harmonia com o disposto nos nú-
meros seguintes.

4 � Os restantes sócios comunicarão ao cedente, por meio de
carta registada com aviso de recepção, no prazo de 15 dias a contar
da autorização referida em 3 supra, se desejam exercer o seu direito.
O direito deve ser exercido nos 30 dias seguintes após a recepção
da referida carta.

5 � Se vários sócios desejarem exercer a preferência, a quota ou
quotas a ceder serão repartidas entre eles proporcionalmente à sua
participação no capital da sociedade.

6 � As cessões de quotas efectuadas sem observância do disposto
nos números anteriores não produzem efeitos face à sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Morte, interdição ou inabilitação de um sócio;
b) Dissolução ou liquidação de um sócio;
c) Penhora, arresto ou oneração de quota de um sócio;
d) Apresentação à falência ou declaração de insolvência de um sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei e nas con-
dições que forem deliberadas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, gerência e fiscalização

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � Salvo disposição legal em contrário, as assembleias gerais se-
rão convocadas por qualquer dos gerentes por meio de carta registada
expedida com a antecedência mínima de 20 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias geris
por pessoas estranhas à sociedade, sendo bastante para estabelecer tal

representação simples carta, telex ou outro documento dirigido à
sociedade.

Gerência

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, incumbe a um
mínimo de 3 e um máximo de 5 gerentes, eleitos em assembleia geral
por um período de 3 anos, sendo reelegíveis.

2 � A gerência será ou não remunerada consoante o que for
deliberado pela assembleia geral. A remuneração, quando exista,
poderá consistir, total ou parcialmente, na participação dos lucros da
sociedade.

3 � A gerência poderá nomear procuradores à sociedade nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um mandatário, nos termos e limites da res-

pectiva procuração;
c) Pela assinatura conjunta de dois mandatários nos exactos ter-

mos dos poderes que lhes foram conferidos;
d) Pela assinatura de um só gerente ou de um só mandatário,

quando o conselho de gerência para tanto lhes conferir poderes.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 11.º

1 � Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, deduzida a
percentagem para a reserva legal, terão o destino que for deliberado
pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a distribuição de lucros
durante o exercício nos termos da lei.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá ser dissolvida nos termos e casos previstos na lei.

ARTIGO 13.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes:
a) Juan Celestino Lazaro Gonzalez, solteiro, maior, com domicílio

profissional em Espanha, Madrid, Calle Andrés Mellado, 110;
b) Duarte Maia de Albuquerque D�Orey, casado, residente na Rua

Francisco de Borja, 1, rés-do-chão;
c) Miguel Torres Vila, solteiro, maior, residente em Madrid, na Calle

Siguero 15.
2 � A gerência fica desde já autorizada a proceder, antes do regis-

to definitivo da sociedade, ao levantamento do capital social realiza-
do, a fim de fazer face às despesas inerentes à constituição e instala-
ção da sociedade.

3 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, do Código das Socie-
dades Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela socie-
dade os direitos e obrigações emergentes pela gerência nos termos
dos presentes estatutos, a partir da data da constituição e antes de
efectuado o registo definitivo da sociedade, ficando para tal confe-
rida desde já a respectiva autorização.

Certifico ainda que as fotocópias anexas são reprodução integral
do Relatório do Revisor Oficial de Contas, relativo às entradas em
espécie.

Relatório nos termos do artigo 28.º, do Código das Sociedades Co-
merciais.

1 � Introdução � A Tuhipoteca, S. L., sociedade anónima espa-
nhola, desenvolveu uma ferramenta informática de comparação dos
regimes de financiamento de aquisição de habitação.

A First Portuguese SGPS, S. A., resolveu, em associação com
Tuhipoteca, S. L., constituir, para explorar essa ferramenta no mer-
cado português, uma sociedade em Portugal.

Nessa sociedade a Tuhipoteca, S. L., realizará parte do capital que
lhe cabe pela cedência do direito de utilização da ferramenta infor-
mática que desenvolveu, a qual será, para o efeito adaptada ao mer-
cado português.
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2 � Identificações
2.1 � Da sociedade a constituir
Tuhipoteca � Prestação de Serviços e Consultoria, L.da, sociedade

por quotas com sede na Rua Garret, 19, 2.º A/B, 1200-203, Lisboa,
número de identificação fiscal provisório 505005921, com o capital
social de 200.000.00 euros.

2.2 � Dos sócios � Tuhipoteca, S. L., sociedade com sede em
Madrid, na Rua Almanzora, 24 CIF B-82200858, matriculada no
Registo Comercial de Madrid no tomo 13 770 do livro 0, fólio 151,
secção 8, folha n.º M-224838.

Inverpetrol, S. A., sociedade com sede em Madrid, na Rua Andrés
Mellado, 110, CIF A-80/328578, matriculada no Registo Comercial
de Madrid no tomo 4594, fólio 22, folha n.º M-75.610.

First Portuguese, SGPS, S. A., sociedade anónima com sede na Rua
Garret, 19, 2.º A/B, 1200-203, Lisboa, número de identificação fiscal
504716611, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa, sob o n.º 9845, com o capital social de 300.000,00 euros.

Pedro Manuel França de Castro Pereira Coutinho, morador em
Lisboa, na Rua das Francesinhas, 21, 3.º direito, portador do bilhete
de identidade n.º 11013427, do Arquivo de Identificação de Lisboa,
emitido em 6 de Março de 1998, contribuinte n.º 213889030.

3 � Descrição da operação � Constituição da sociedade
Tuhipoteca � Prestação de Serviços e Consultoria, L.da, com o capi-
tal de 200.000,00 euros (40 096 400 esc.), correspondente às seguin-
tes quotas:

Sócios Valor da quota

Tuhipoteca, S. L. .......................................................... 99 800,00
Inverpetrol, S. A. .......................................................... 33 400,00
First Portuguese SGPS, S. A. ......................................... 33 400,00
Pedro Manuel França de Castro Pereira Coutinho ....... 33 400,00

Total ...................................... 200.000,00

Parte da quota da Tuhipoteca, S. L., no montante de 74.850,00 será
realizada pela cessão do direito de utilização da ferramenta informá-
tica por ela desenvolvida.

4 � Avaliação dos bens entregues
A utilização no mercado português da ferramenta informática de-

senvolvida pela Tuhipoteca, S. L., foi avaliada pela FP Patrimónios
em 7,0 milhões de euros, sendo esta utilização assegurada por con-
trato a celebrar entre as empresas Tuhipoteca, S. L., e Tuhipoteca �
Prestação de Serviços e Consultoria, L.da

5 � Conclusão
Nestas circunstâncias, consideramos que o valor do direito de uti-

lização, no mercado nacional, da ferramenta informática acima refe-
rida é suficiente para a Tuhipoteca, S. L., e Tuhipoteca � Prestação
de Serviços e Consultoria, L.da

6 � Validade
Este relatório é válido, podendo por isso ser utilizado, num prazo

de 90 dias a contar da data da sua emissão.

Lisboa, 14 de Julho de 2000

Pereira Rosa, Victor Ladeiro, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

Representada por:

Victor Manuel Leitão Ladeiro, Revisor Oficial de Contas.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14148897

SOUSA COUTINHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 040/20001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505260727;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20001222.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa Coutinho & Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do  Bairro Cáritas, 6, 3.º
esquerdo, freguesia da Charneca do Lumiar, 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 sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís António dos
Santos.

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.

São seus sócios Luís António dos Santos e Ana Maria Sousa
Coutinho Santos.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14126214

RESPREDIUM � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 057/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505282410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Respredium � Imo-
biliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua General Firmino Miguel, 3, Torre 2,
1.º, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, po-
dendo ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe por simples deliberação do órgão de administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade imobiliária
por conta própria, compreendendo, nomeadamente, a promoção
imobiliária, a compra de bens imóveis para revenda, a gestão de bens
imóveis próprios sob a forma de arrendamento ou outra forma de
exploração económica admitida por lei, bem como a actividade de
administração de imóveis por conta de outrém.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquiri e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e é dividido em 50 000 acções ordiná-
rias cada uma com o valor nominal de 1 euro.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal único,
pode deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro
até ao limite de 3 000 000 de euros, competindo-lhe fixar as condi-
ções da emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da lei e
do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão ao portador podendo ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou
revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e ac-
ções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo priori-
tário a fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior, poderão ser remidas quando e se a assembleia quando e se
a assembleia geral o deliberar, pelo seu valor nominal acrescido ou
não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à so-

ciedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informações
obtidas através do exercício do direito de informação que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que o conselho
de administração tenha do facto determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurados através do último balanço aprovado, sem qualquer correc-
ção dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mo-
biliários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem es-
tabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções que, até 8 dias antes da realiza-
ção da assembleia, se encontrem registadas em seu nome ou deposi-
tadas nos cofres da sociedade ou de uma instituição financeira auto-
rizada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encontrem registadas na
respectiva conta de valores mobiliários escriturais.

2 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobiliá-
rios escriturais deve ser comprovado por meio de declaração emitida
e autenticada pelo intermediário financeiro, que dê entrada na socie-
dade até 8 dias antes da data da realização da assembleia.

3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
desde que se encontrem presentes accionistas que representem mais
de 50% do capital social.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa indican-
do o nome, domicílio do representante e data da assembleia a que se
destina a representação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único.

2 � O administrador caucionará ou não o exercício do seu car-
go conforme for deliberado pela assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens podendo delegar estes poderes num só mandatário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa,
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer
outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º, destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair empréstimos
sob qualquer outra forma junto de instituições de crédito ou de outros
estabelecimentos financeiros nacionais ou internacionais, aceitando
a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, individuais
ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras empresas ou
para representar a sociedade na celebração de determinados actos ou
contratos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral a qual elegerá um suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de
4 anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas
por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros dos órgãos
sociais podendo a remuneração do administrador consistir parcialmente
numa percentagem dos lucros do exercício não superior a 5%.

ARTIGO 16.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal e o montante necessário para o pagamento do
dividendo prioritário das acções preferenciais que a sociedade
porventura haja emitido, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual, terão a aplicação que a assembleia geral destinar
por maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar
distribuí-los ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qual-
quer percentagem.
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2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor no-
minal 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 entre os accio-
nistas.

CAPÍTULO VI
Disposição transitória

ARTIGO 18.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os órgãos
sociais da forma seguinte:

Administrador único:
Maria Teresa de Lancastre Sousa e Castro, divorciada, residente na

Rua Gomes Freire de Andrade, 4, Casa São Jorge, freguesia da Parede,
concelho de Cascais.

Fiscal único:
António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na respectiva lista
sob o n.º 51, com sede na Rua General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º,
em Lisboa, representada por António Manuel Mendes Barreira, casado.

Fiscal único suplente:
Fernando Jorge Marques Vieira, casado, Revisor Oficial de Contas,

inscrito na respectiva lista sob o n.º 564, com domicílio profissional
na Rua General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º direito, em Lisboa.

2 � O administrador único fica dispensado de prestar caução.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14056461

OLIVEIRAS, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 959/20001121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504969919; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
20001228.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 50 000 euros para 3 500 000 euros, ficando assim alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 3 500 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo, e está dividido em
3 500 000 acções, com o valor nominal de 1 euro cada uma.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14074265

SOUSA TAXA � INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 028/20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505233290;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20001220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sousa Taxa � Investimentos e
Participações, S. G. P. S., S. A., com sede na Rua de S. José, 35, 3.º
B/C Edifício Libersil, freguesia de S. José em Lisboa.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste em investimentos e gestão de par-
ticipações sociais de outras sociedades como forma indirecta de
exercício de actividades económicas.

2 � A sociedade pode participar em sociedades com objecto di-
ferente do definido no ponto antecedente bem como integrar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 50 000 euros, representado por 50 000 acções, com o
valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � A administração da sociedade poderá elevar o capital, por uma
ou mais vezes até ao montante de 3 000 000 de euros.

3 � Em caso de aumento do capital, os accionistas terão prefe-
rência na subscrição das novas acções na proporção do número das
que possuírem no momento em que for votado o aumento.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são ao portador.
2 � Poderão ser emitidos títulos representativos de 1, 10, 100,

500, 1000, 5000, 10 000 e 50 000 acções.
3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, terão as assinaturas de

dois administradores.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode adquirir acções próprias, dentro dos limi-
tes legalmente previstos, ou alheias, e realizar sobre elas operações
que se mostrem convenientes aos interesses sociais, mediante delibe-
ração do conselho de administração.

2 � As acções próprias não têm, enquanto se mantiverem na ti-
tularidade da sociedade, quaisquer direitos sociais, incluindo o de
participação nos aumentos de capital, e não serão consideradas para
efeitos de votação ou convocação de assembleia geral, apurando-se
sempre as maiorias em função dos votos correspondentes ao capi-
tal, excluídas essas acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos em que a lei o
permitir e nas condições fixadas na assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída pela universalidade dos accio-
nistas.

2 � As assembleias gerais serão compostas pelos accionistas que,
10 dias antes da data fixada para a reunião, tiverem averbadas em seu
nome, ou depositadas numa instituição de crédito ou na sede social,
pelo menos 50 acções, sem prejuízo da faculdade legal do agrupamento
dos pequenos accionistas para este efeito.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias

gerais nos termos previstos no artigo 380.º, do Código das Sociedades
Comerciais.

5 � Os incapazes podem intervir nas assembleias gerais da socie-
dade por intermédio dos seus legais representantes.

6 � As acções dadas em penhor, arrestadas, penhoradas ou por
qualquer forma sujeitas a depósito ou administração judicial não con-
ferem ao respectivo mandatário, credor, depositário ou administra-
dor o direito de tomar parte nas assembleias gerais.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por 3 anos, sendo permitida a reeleição por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral anual realizar-se-á nos 3 meses subsequen-
tes ao termo de cada ano civil.

2 � As assembleias gerais de accionistas serão convocadas sempre
que a lei o determine, ou o conselho de administração o solicite, e
ainda quando o requererem um ou mais accionistas que possuam ac-
ções correspondentes, pelo menos, a 5% do capital social.
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3 � As assembleias gerais serão convocadas através de anúncios
convocatórios publicados com a antecedência mínima de 20 dias.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos
dos accionistas presentes e representados, salvo nos casos em que a
lei ou o presente contrato exijam outra maior.

2 � Em primeira convocação a assembleia geral pode deliberar com
qualquer número de accionistas, excepto quando tenha por objecto a
alteração do contrato de sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija a maioria qualificada, caso em que devem estar presentes
accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a um
terço do capital social.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por 3 membros � presidente, vice-presidente
e vogal � eleitos em assembleia geral por 3 anos e reeleitos por uma
ou mais vezes.

2 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou pelo vice-presidente e deliberará nos termos
previstos no artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais não
ficando obrigado a reuniões periódicas.

3 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
dos seus membros a gestão corrente da sociedade, fixando os limi-
tes da delegação.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura de dois dos administradores;
b) Pela assinatura do administrador delegado, no âmbito da delega-

ção conferida pelo conselho nos termos do n.º 3 do artigo 11.º;
c) Pela assinatura de procuradores nos termos dos respectivos

instrumentos de representação voluntária.

ARTIGO 13.º

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 396.º, do Código das So-
ciedades Comerciais não será exigida caução aos administradores.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 413.º do Código das So-
ciedades Comerciais, a fiscalização pertence a um fiscal único, que
terá um suplente, sendo ambos eleitos por um período de 3 anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

Os lucros anuais, deduzidos todos os custos ou perdas, nos quais
se incluirão as necessárias reintegrações e amortizações terão a apli-
cação seguinte:

a) Para reserva legal, 5%, até atingir o limite previsto na lei;
b) O remanescente terá aplicação que for determinada pelos ac-

cionistas em assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Dissolução

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
pela lei.

2 � A liquidação efectuar-se-á extrajudicialmente e serão liquida-
tários os membros do conselho de administração que estiverem em
exercício quando a dissolução for deliberada, os quais terão, além dos
poderes gerais mencionados nos diferentes números do artigo 152.º
do Código das Sociedades Comerciais, todos os demais que lhe sejam
especialmente atribuídos.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

A sociedade pode vir a estabelecer um regime de reforma para os
administradores, a cargo da sociedade, e a definir por regulamento
aprovado pela assembleia geral.

Órgãos sociais
Mesa da assembleia geral:
Presidente: Maria Fernanda Pereira, casada, residente na Rua do

Capelão, 4, Outeiro Grande, Torres Novas.
Secretário: Carlos Alberto Pereira de Sousa, divorciado, resi-

dente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Salvador, em Tor-
res Novas.

Conselho de administração:
Presidente: Elias de Sousa Taxa, casado, residente na Rua do

Capelão, 4, Outeiro Grande, Torres Novas.
Vogal: Célia Maria Pereira de Sousa Taxa, casada, residente no

Outeiro Pequeno, Torres Novas.
Vogal: João António Pereira de Sousa Taxa, casado, residente no

Outeiro Pequeno, Torres Novas.
Fiscal único:
Fiscal único: Afonso Diz & Santos Silva, Sociedade de Revi-

sores Oficiais e Contas, representada pelo Administrador José
Joaquim Afonso Diz, Revisor Oficial de Contas n.º 372, casado,
com domicílio profissional na Rua de São José, 35, 3.º B e C em
Lisboa.

Suplente: Rui Manuel Torrinhas da Cruz, Revisor Oficial de Con-
tas n.º 1059, solteiro, maior com domicílio na mesma morada.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152762

TRANSPORTES LUCIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 428/861125; identificação de pessoa colectiva
n.º 500557403; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 32/
20001219.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

5.º

Corpo

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um a três geren-
tes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, basta a assinatura de um gerente.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 33/
20001219. � Cessação das funções da gerência de David William
Arnaud, Maria Manuela Nogueira Matias e de Francisco Oliveira
Gomes, por renúncia em 11 de Outubro de 1999, 31 de Julho de
2000 e 16 de Abril de 1999, respectivamente.

Pela inscrição n.º 8 à apresentação n.º 34/20001219. � Designa-
ção de gerente em 7 de Agosto de 2000 � Ricardo Henrique Fernan-
des, casado, Rua de São Paulo, 126, 5.º esquerdo, Lisboa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12587966
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TÁXIS PALHETEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 503/870409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500495092; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 17/20001227.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede: Rua Padre Américo, 4-A, freguesia de
Carnide, Lisboa.

Pela inscrição n.º 7 à apresentação n.º 18/20001227. � Foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenomina-
ção do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o con-
trato, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do património social é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas do valor nominal de 2500 euros, cada uma, de cada
um dos sócios José Pinto Fernandes e Julieta do Carmo Fernandes
Ferreira Baltar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12493511

TOP RENT � SOCIEDADE DE ALUGUER DE AUTOMÓVEIS
SEM CONDUTOR E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 764/880620; identificação de pessoa colectiva
n.º 502006870; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/
20001218.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 2.º, e alínea a) do 8.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 10 000 000$, dividido em duas quotas iguais
de 5 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios Luís Manuel
Figueiredo Bernardo e sociedade Cael � Consórcio de Automóveis
Excelsior, L.da

8.º

a) A gerência, dispensada de caução, será exercida pelo sócio Luís
Manuel Figueiredo Bernardo e por João de Sousa Brás, casado, resi-
dente na Avenida de Roma, 14, 2.º direito, em Lisboa e Carlos
Manuel Ladeira Antão, casado, residente na Rua Nina Marques
Pereira, lote 23, 6.º esquerdo, em Lisboa, sendo necessárias duas
assinaturas para obrigar a sociedade, excepto para assuntos de mero
expediente em que é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14149559

SGCC � SOCIEDADE GESTORA DE CONDOMÍNIOS
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 875/20001109; identificação de pessoa colectiva
n.º 503443476.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado os
seguintes actos:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 37/
20010110 de rectificação.

Gerência: a cargo de António Rodrigues Romão, e Maria Fernanda
Andrade Gonçalves Romão.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º1, apresentação n.º 38/
20010110 � Cessação das funções da gerência de António Rodrigues
Romão, por renúncia em 12 de Fevereiro de 1999.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14139081

TRADIPAR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 058/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505282402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Tradipar � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua General Firmino Miguel, 3, torre 2,
1.º, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa,
podendo ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelho li-
mítrofe por simples deliberação do órgão de administração da socie-
dade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade imobiliá-
ria por conta própria, compreendendo, nomeadamente, a promoção
imobiliária, a compra de bens imóveis para revenda, a gestão de bens
imóveis próprios sob a forma de arrendamento ou outra forma de
exploração económica admitida por lei, bem como a actividade de
administração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alie-
nar participações em sociedades com objecto diferente do referido
no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado em 30% no montante de 15 000 euros, e
é dividido em 50 000 acções ordinárias cada uma com o valor nomi-
nal de 1 euro.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal único,
pode deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro
até ao limite de 3 000 000 de euros, competindo-lhe fixar as condi-
ções da emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da lei e
do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e ac-
ções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo priori-
tário a fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.
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3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número an-
terior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deliberar,
pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles quais-
quer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à so-

ciedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informações
obtidas através do exercício do direito de informação que lhes as-
siste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberadas pela assembleia geral
dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que o conse-
lho de administração tenha do facto determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correc-
ção dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mobiliá-
rios próprios, nos termos da lei e nas condições que forem estabele-
cidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de adminis-
tração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções que, até 8 dias antes da realiza-
ção da assembleia, se encontrem registadas em seu nome ou deposi-
tadas nos cofres da sociedade ou de uma instituição financeira auto-
rizada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encontrem registadas na
respectiva conta de valores mobiliários escriturais.

2 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobiliá-
rios escriturais deve ser comprovado por meio de declaração emitida
e autenticada pelo intermédio financeiro, que dê entrada na sociedade
até 8 dias antes da data da realização da assembleia.

3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
desde que se encontrem presentes accionistas que representem mais
de 50% do capital social.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa indi-
cando o nome, domicílio do representante e data da assembleia a que
se destina a representação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único.

2 � O administrador caucionará ou não o exercício do seu cargo
conforme for deliberado pela assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propôr e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens podendo delegar estes poderes num só mandatário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer
outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair empréstimos
sob qualquer outra forma junto de instituições de crédito ou de ou-
tros estabelecimentos financeiros nacionais ou internacionais, acei-
tando a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, indivi-
duais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras em-
presas ou para representar a sociedade na celebração de determinados
actos ou contratos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral a qual elegerá um suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de
quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas
por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros dos órgãos
sociais podendo a remuneração do administrador consistir parcialmente
numa percentagem dos lucros do exercício não superior a 5%.

ARTIGO 16.º

1 � Deduzida as parcelas que por lei se devem destinar à forma-
ção da reserva legal e o montante necessário para o pagamento do
dividendo prioritário das acções preferenciais que a sociedade por-
ventura haja emitido, os resultados líquidos evidenciados pelo ba-
lanço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por
maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los
ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer percen-
tagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor no-
minal 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 entre os accio-
nistas.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 18.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os órgãos
sociais de forma seguinte:

Administrador único
Fernando António da Silva Castro Correia da Silva, casado, resi-

dente na Rua General Firmino Miguel, torre 2, 10.º, em Lisboa.
Fiscal único:
António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na respectiva
lista sob o n.º 51, com sede na Rua General Firmino Miguel, torre
2, 1.º, em Lisboa, representada pelo António Manuel Mendes Bar-
reira.

Fiscal único suplente:
Henrique José Marto Oliveira, solteiro, Revisor Oficial de Contas

inscrito na respectiva lista sob o n.º 961.º, com domicílio profissional
na Rua General Firmino Miguel, torre 2, 1.º direito, em Lisboa.
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Mesa da assembleia geral:
Presidente: António Luís de Andrade Magalhães, casado, residente

na Rua General Firmino Miguel 3, torre 2, 10.º, letra A, em Lisboa.
Secretário: Rita Alves Barardo Ribeiro, solteira, residente na Rua

General Firmino Miguel 3, torre 2, 1.º, em Lisboa.
2 � O administrador único fica dispensado de prestar caução.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14056550

TELSÃO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3130/920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502690950;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 4 e 5/20001115.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a cessação das funções da gerência de Fernando Lopes Martins
Farinha e de Constança da Conceição da Silva Pontes Farinha, por
renúncia em 18 de Agosto de 2000 e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de 1 000 000$ e corresponde
à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 500 000$ cada,
pertencentes, uma a cada um dos sócios, José Martins Farinha e Maria
José Alzira Lopes.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12103462

SEREM (PORTUGAL) � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RECURSOS MINEIROS, L.DA  (EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3766/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502655410;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 17/20001019.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a dissolução.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12587850

RISGIL � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8452; identificação de pessoa colectiva n.º 504157795; data da
apresentação: 20001110.

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.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14124947

SPORTING SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL SAD

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7679; identificação de pessoa colectiva n.º 503994499; data da
apresentação: 20001205.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14118742

VINHACOPO � ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7650; identificação de pessoa colectiva n.º 504087088; data da
apresentação: 20001120.

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.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 14118556

SIMÕES E BRAVO FERREIRA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5417; identificação de pessoa colectiva n.º 503280755; data da
apresentação: 20001103.

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.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14157870

ROCHA DE BARROS & RODRIGUES, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8386; identificação de pessoa colectiva n.º 504144944; data da
apresentação: 1215.

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.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 14149346

SODIM SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 641; identificação de pessoa colectiva n.º 500259674; data
da apresentação: 20001122.

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 e contas consolidadas do mesmo ano.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13721852

SILODEME � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8528; identificação de pessoa colectiva n.º 504181211; data da
apresentação: 20001206.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14118890

RENASKIGI EDIÇÕES E FORMAÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8461; identificação de pessoa colectiva n.º 504161423; data da
apresentação: 001123.

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 Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 14125439

SSOL CAFÉS LEIRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7747; identificação de pessoa colectiva n.º 503946591; data da
apresentação: 000108.

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 Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14125323

SGIR � SERVIÇOS DE GESTÃO IMOBILIÁRIA
REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4397; identificação de pessoa colectiva n.º 503010189; data da
apresentação: 001218.

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 Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 14119617

TÁXIS DE ALMOGADER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 042/001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505231280; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
001227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis de Almogader, L.da

2.º

Tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da República, 41, 4.º, sala
404, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como abrir e encer-
rar filiais, sucursais e outras formas de representação.

3.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao valor global de 25 000 euros, na proporção das res-
pectivas quotas.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, é livre, porém, a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade e dos
sócios não cedentes, devendo aquela e estes, por esta ordem, usar
ou desistir do direito de preferência.

6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Artur Nu-
nes Barreto que desde já fica nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente, em fian-
ças, penhores e letras de favor.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou

qualquer outra providência cautelar, ou ainda cedida a estranhos com
violação do disposto no artigo 5.º;

c) No caso de falecimento ou insolvência do seu titular.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis es-
peciais ou ainda em agrupamentos complementares de empresas.

9.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São sócios Artur Nunes Barreto e Adelina Leal Pereira de Freitas.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14152908

TORGA & TORGA � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 044/001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504509713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
001227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Torga & Torga � Móveis e
Decorações, L.da, com sede na Praça de David Leandro da Silva, 27,
freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção, no País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio de móveis, de artigos de
decoração e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5500 eu-
ros, que após a taxa de conversão corresponde a 1 002 651$ e cor-
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responde à soma de duas quotas: uma de 2494 euros pertencente ao
sócio Luís Filipe Pinto Torga e outras de 3006 euros pertencente ao
sócio Nuno Filipe Lopes de Amorim Pinto Torga.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

5.º

É apenas livre a cessão de quotas entre sócios.
1 � A cessão de quotas a terceiros depende de autorização da socie-

dade, que se reserva o direito de preferência na aquisição, pelo valor do
último balanço aprovado, ou, ainda, segundo um balanço especialmen-
te elaborado para o efeito, conforme a sociedade deliberar.

2 � Este direito de preferência deverá ser exercido no prazo de
30 dias após a notificação à sociedade, por carta registada, da cessão
pretendida e com indicação do cessionário, do preço ajustado e de-
mais condições de cessão.

3 � Se a sociedade não preferir, ou nada disser, no prazo men-
cionado no parágrafo anterior, entende-se que autoriza a cessão nos
precisos termos em que lhe tiver sido notificada.

6.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos casos
previstos na lei e, designadamente, nos seguintes:

a) Por acordo com o sócio que a possuir;
b) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obriga-

ção, sem prévio e expresso consentimento da sociedade;
c) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou por qualquer

outra forma tenha sido ou tenha de ser arrematada, adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial;

d) Se a quota for de algum modo cedida com violação das regras
de autorização e de preferência estabelecidas no artigo 5.º

2 � A amortização da quota deverá ser deliberada em assembleia
geral e realizada no prazo de um ano a contar da verificação do facto
que lhe deu origem, sendo a contrapartida da amortização equivalente
ao valor nominal da quota amortizada ou ao que lhe couber segundo
o último balanço aprovado, conforme a sociedade deliberar.

7.º

A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence a ambos os sócios, os quais são desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152878

TEDDIES 0/4 � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 041/001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505116650; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
001227.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe a
qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Teddies 0/4 � Confecções,
Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sede é na Rua de Julieta Ferrão, bloco RS, apartamento 177,
17.º, Lisboa.

2 � A sede social poder, por simples deliberação da gerência, ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação.

3.º

É sócia Elsa Cristina Tavares Costa, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 8490413, de 3 de Dezembro de 1999, contribuinte

n.º 177752890, moradora na Rua de Julieta Ferrão, bloco RS, aparta-
mento 177, 17.º, Lisboa.

4.º

A sociedade tem por objecto a criação, fabricação e comercializa-
ção de artigos de puericultura, acessórios, decoração e confecção de
bebé e criança.

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros.

6.º

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, é atribuída à sócia, desde já nomeada gerente.

7.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

8.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amorti-
zar a quota em caso de:

a) Acordo do sócio;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro acto que im-

plique a arrematação, venda ou adjudicação da quota, falência ou
insolvência do sócio titular;

c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em não foi
adjudicada ao seu titular;

d) Recusa do sócio a efectuar prestações suplementares quando
exigidas pela sociedade;

e) Quando o sócio não cumpra ou viole as deliberações da assem-
bleia geral;

f) Quando for transmitida a título gratuito;
g) Se sobre a quota incidir algum ónus, constituído por acto volun-

tário inter vivos.
2 � O valor da quota para efeitos de amortização será igual ao

valor nominal da quota à data da deliberação que determine a sua
amortização.

3 � A amortização considera-se efectuada quando for depositado
em instituição bancária, em nome do sócio titular da quota amortiza-
da, o valor da amortização.

9.º

O sócio poderá realizar negócios com a própria sociedade.

10.º

Por deliberação social, poderão ser exigidas ao sócio prestações
suplementares até ao décuplo do valor da quota.

11.º

1 � O capital social foi depositado no Banco Comercial Portu-
guês, agência do Imaviz, cujo documento será adicionado a este do-
cumento.

2 � A sociedade poderá entrar de imediato em actividade, ficando
desde já a gerente autorizada a proceder ao levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição, registo e arranque
da sociedade, bem como para proceder à aquisição de mercadorias e
bens inerentes à actividade comercial.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12585491

SIGNIA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 050/001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505253445; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
001222.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Signia � Gestão Imobiliária, S. A.,
e tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia, 93, 1.º, freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.
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2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e, bem assim, criar e extinguir filiais, sucursais, delegações,
agências ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de imóveis, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A sociedade pode participar em sociedades com objecto di-
ferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
50 000 acções do valor nominal de 1 euro, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro da seguinte forma:

O sócio Abílio Lobato dos Santos subscreve e realiza 35 000 eu-
ros, equivalente a 35 000 acções;

A sócia Maria Manuela Eugénia dos Santos Lobato subscreve e
realiza 12 000 euros, equivalente a 12 000 acções;

O sócio Rui Miguel Lobato dos Santos subscreve e realiza
1000 euros, equivalente a 1000 acções;

A sócia Susana Cristina Lobato dos Santos subscreve e realiza
1000 euros, equivalente a 1000 acções;

A sócia Ana Sofia Lobato dos Santos subscreve e realiza 1000 eu-
ros, equivalente a 1000 acções.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis, observados os limites legais, segundo a vontade do accionista
interessado, a cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

3 � Haverá títulos representativos de 1, 10, 100, 1000 e 5000 ac-
ções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

ARTIGO 4.º

A administração fica autorizada a elevar, por uma ou mais vezes,
o capital social, até 100 000 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em
acções, desde que autorizada por deliberação da assembleia geral, sob
proposta da administração.

2 � Por  deliberação da assembleia geral, a sociedade pode emi-
tir obrigações não convertíveis em acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
mobilidade de juro ou reembolso que a lei permita.

ARTIGO 6.º

1 � As acções e obrigações emitidas pela sociedade podem reves-
tir forma meramente escritural, sendo as tituladas e as escriturais
reciprocamente convertíveis.

2 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, bem como das obrigações serão assinados pela administração.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é o órgão máximo da sociedade, obrigan-
do as suas deliberações todos os accionistas.

2 � A assembleia geral, quer ordinária, quer extraordinária, é cons-
tituída por todos os accionistas com direito a voto e que, com a ante-
cedência mínima de 30 dias sobre a data da reunião, possuam 100 ou
mais acções em seu nome, averbadas no livro de registo da sociedade
ou depositadas na sociedade ou em qualquer instituição de crédito.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto. Os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferior a 100 poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então re-
presentar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fazer re-
presentar nas reuniões da assembleia geral, mediante carta ou procuração.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão representa-
dos por um membro da sua administração ou direcção ou por quem
estas indicarem.

6 � O membro da administração e o fiscal único, deverão estar
presentes nas reuniões da assembleia geral e, mesmo que não dispo-
nham de direito de voto, poderão intervir nos trabalhos, apresentar
propostas e participar nos seus debates.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e por um
secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou não,
por um período de quatro anos, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 9.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas pelo presi-
dente da mesa, ou por quem o substitua com a antecedência mínima
de 30 dias, mediante publicação de anúncios nos termos da lei, sendo,
no entanto, substituída por cartas registadas enviadas aos accionistas
com, pelo menos, 30 dias de antecedência, em relação à data da reu-
nião da assembleia geral, sempre que todas as acções forem nomina-
tivas.

2 � A assembleia geral reúne antes de 31 de Março de cada ano.
3 � Na primeira convocatória pode desde logo ser marcada uma

segunda data para reunir no caso de a assembleia geral não poder
funcionar na primeira data marcada.

4 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal seja solicitado pela administração,
pelo conselho fiscal ou por accionistas que possuam, pelo menos,
as acções correspondentes a 20% do capital social da sociedade e
que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida, em que
indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se
justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia só poderá funcionar em primeira convocatória
desde que estejam presentes ou representados accionistas cujas ac-
ções correspondam a mais de metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e va-
lidamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados e o quantitativo do capital a que as respectivas
acções correspondam, salvo disposição legal imperativa em sentido
diverso.

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um adminis-
trador único, accionista ou não, eleito em assembleia geral.

2 � O administrador único é eleito por quatro anos, sendo sem-
pre permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, e será remunera-
do ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Compete à assembleia geral definir a modalidade e o mon-
tante da caução que deverá ser prestada pelo administrador único ou,
se assim o entender ou for permitido, dispensá-lo de tal prestação.

ARTIGO 12.º

Cabe ao administrador único os mais amplos poderes de gerên-
cia, representando a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, assim como decidir sobre qualquer assunto da administra-
ção da sociedade.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um mandatário, nos termos do respectivo

instrumento de mandato.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
um suplente, eleitos por quatro anos, sendo sempre permitida a ree-
leição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 15.º

Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas, devi-
damente assinadas por todos os membros presentes.

ARTIGO 16.º

1 � Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício,
depois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas
por lei, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar.

2 � Os lucros de cada exercício poderão, até à sua totalidade, ser
levados a reservas.

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se por deliberação dos accionistas e nos de-
mais casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 18.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.
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Designação do administrador único em 20 de Dezembro de 2000,
Abílio Lobato dos Santos, casado, residente na Avenida das Desco-
bertas, 3, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 14153009

VASQUEZ & TIELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 047; identificação de pessoa colectiva n.º 500875677; data
da apresentação: 010116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1998 e 1999.

17 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14061406

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PÉ DA SERRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3309/940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503149756;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 41/001215.

Certifico que, o capital social de 400 000$, foi aumentado e
redenominado para 50 000 euros, tendo sido alterada a totalidade do
pacto por transformação em sociedade anónima, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação Pé da Serra � Sociedade
Imobiliária e Turística, S. A.

2 � A sede social é em Lisboa, na Avenida de João XXI, 72, 6.º,
B, freguesia de São João de Deus.

3 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou extinguir delegações, agências, sucur-
sais ou outras formas de representação da Sociedade, em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
1 � A promoção, gestão e construção de empreendimentos imo-

biliários e ou turísticos, próprios ou alheios, podendo a Sociedade
promover todas as operações de desenvolvimento necessárias e re-
lacionadas com os mesmos.

2 � A aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, incluindo
a revenda de imóveis adquiridos para tal fim.

3 � A urbanização, construção, bem como a exploração e a ad-
ministração de bens imóveis pertencentes à própria Sociedade ou a
terceiros.

4 � A gestão de hotéis e estabelecimentos similares, incluindo
aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos.

5 � No exercício da actividade social, a Sociedade pode não só
praticar no capital social de outras sociedades, mas também adqui-
rir e alienar participações no capital de outras sociedades, ainda que,
tanto num caso como noutro, tais sociedades tenham objecto social
diferente ou sejam reguladas por leis especiais, associar-se a agrupa-
mentos complementares de empresas, associações em participação
ou consórcios ou entidades de natureza semelhante e participar na
sua administração e fiscalização.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 10 000 acções nomina-
tivas no valor nominal de cinco euros, cada uma.

2 � As acções poderão ser tituladas ou escriturais e serão recipro-
camente convertíveis, correndo os custos de conversão por conta da
Sociedade. As acções, se tituladas, serão apresentadas por títulos de
uma ou mais acções.

ARTIGO 4.º

Emissão de títulos

As acções nominativas e as obrigações serão representadas por tí-
tulos, autenticados pelas assinaturas de dois administradores, as quais
poderão ser apostas por chancela ou reproduzidas por meios mecâni-
cos, nos termos autorizados por lei.

ARTIGO 5.º

Transmissão e oneração de acções

1 � A transmissão de acções, a título gratuito ou oneroso, bem
como a constituição de ónus ou encargos sobre as mesmas, carecem
do prévio consentimento da Sociedade, salvo no caso de transmissão
a favor de outros accionistas, de sociedade em relação de participa-
ção, recíproca ou não, de domínio ou de grupo com o accionista trans-
mitente ou de sucessor legal deste último.

2 � O referido consentimento deverá ser prestado pela assembleia
geral, no prazo máximo de 60 dias, em deliberação aprovada com o
voto favorável da maioria dos demais accionistas.

3 � No caso de a Sociedade não se pronunciar no prazo referido
no número anterior, poderá realizar-se o acto para o qual seria ne-
cessário o consentimento da Sociedade.

4 � A Sociedade obriga-se, no caso de recusar o seu consentimento
à transmissão das acções referida no n.º 1 supra, a fazer adquirir as
acções nas condições do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento. Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
Sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor determinado nos termos previstos do artigo 5.º,
n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Direitos de preferência na transmissão de acções

1 � A transmissão de acções, salvo quando permitida ou consen-
tida nos termos do artigo 5.º, está sujeita ao direito de preferência
dos demais accionistas.

2 � A notificação para exercício de direito de preferência será
feita por carta registada com aviso de recepção.

3 � Os accionistas que gozem do direito de preferência deverão
pronunciar-se sobre o exercício do seu direito, pelo mesmo meio, no
prazo máximo de 15 dias a contar da recepção das notificações rece-
bidas para o efeito.

4 � No caso de um ou vários accionistas não transmitentes mani-
festarem a vontade de exercerem o seu direito de preferência, pode-
rão fazê-lo, proporcionalmente às acções por si possuídas.

5 � Se os direitos de preferência consignados neste artigo não
forem exercidos pela totalidade das acções pretendidas transmitir, o
accionista transmitente poderá recusar a transmissão parcial das ac-
ções alienadas a favor dos preferentes.

6 � O preço de aquisição será pago pelos accionistas preferentes
ao accionista transmitente contra a entrega pelo accionista transmi-
tente dos títulos representativos das acções alienadas e cumprimento
das demais formalidades aplicáveis.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � A Sociedade poderá amortizar acções nas seguintes situações:
a) Se o titular as transmitir sem prévio cumprimento do disposto

nos artigos 5.º e 6.º
b) Em caso de morte ou dissolução do titular;
c) Em caso de arresto, penhora ou apreensão em processo judicial,

fiscal ou administrativo, ou em qualquer outra situação susceptível de
determinar a transferência não voluntária da titularidade das acções, e
desde que qualquer das situações referidas se prolongue por mais de 30 dias;

d) Em caso de não realização de prestações acessórias nos termos
deliberados em assembleia geral.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
no prazo máximo de um ano a contar do conhecimento do facto que
fundamente a amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo valor apurado por perito
nomeado pela Sociedade.

ARTIGO 8.º

Realização de prestações acessórias

A Sociedade poderá exigir aos accionistas a realização de presta-
ções acessórias, por uma ou mais vezes, em dinheiro, devendo ser
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fixados em assembleia geral os demais termos da sua realização, in-
cluindo os juros remuneratórios e prazo de reembolso.

ARTIGO 9.º

Acções preferenciais � obrigações convertíveis

1 � A assembleia geral pode deliberar a emissão de acções prefe-
renciais sem voto, remíveis ou não, ainda que por conversão de ac-
ções ordinárias, definindo a forma de determinação do respectivo
dividendo prioritário.

2 � A Sociedade poderá emitir obrigações ainda que estas sejam
convertíveis em acções e adquirir acções e obrigações próprias.

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do concelho de
administração e do órgão de fiscalização são eleitos pela assembleia
geral, por períodos de três anos, podendo ser reeleitos.

2 � Os membros dos órgãos sociais não serão remunerados, sal-
vo se a assembleia geral deliberar em sentido contrário.

ARTIGO 11.º

Convocatória de assembleias gerais

1 � Assembleia geral dos accionistas será convocada por publi-
cações sem prejuízo destas últimas poderem ser substituídas por
cartas registadas nos termos do n.º 2 do artigo 377.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma
segunda data de reunião, para o caso de a assembleia não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
16 dias após a data prevista para a primeira convocatória, podendo
aquela deliberar em segunda convocação qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados e o montante do capital que
lhes couber.

ARTIGO 12.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto que, com a antecedência mínima de 15 dias sobre a data da
respectiva reunião, possuam acções em seu nome.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto. Os accionistas
poderão agrupar-se para o efeito de exercício de direitos de voto.

3 � No caso de contitularidade de acções, só um dois contitula-
res, com poderes de representação dos demais, poderá participar nas
reuniões da assembleia geral.

4 � Os accionistas poderão fazer-se representar em reuniões da
assembleia geral por carta mandato conferida a qualquer terceiro.

5 � Os instrumentos de representação previstos nos números ante-
riores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da as-
sembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as de-
mais funções que lhe sejam conferidas pela lei, pelo presente con-
trato ou por delegação da própria assembleia.

ARTIGO 14.º

Quorum e maiorias

1 � A assembleia geral poderá deliberar em primeira convocação
se estiverem presentes ou devidamente representados accionistas que
detenham, pelo menos, acções correspondentes a metade do capital
social, salvo nos casos em que a lei exija quórum superior.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, sem prejuízo das disposições legais ou do pre-
sente contrato que exijam maiorias qualificadas.

3 � As deliberações sobre os assuntos a seguir enumerados só pode-
rão ser tomadas por, pelo menos, dois terços dos votos emitidos pelos
accionistas presentes ou representados na assembleia geral:

a) Alteração do contrato de Sociedade e aumentos de capital;
b) Emissão de acções preferenciais e obrigações;
c) Fusão, cisão e transformação da Sociedade;
d) Dissolução e liquidação da Sociedade;
e) Consentimento para a transmissão de acções;
f) Amortização de acções.

ARTIGO 15.º

Administração

A administração da Sociedade será exercida por um conselho de
administração, composto por um número ímpar de membros, no
mínimo de três e no máximo de sete, eleitos pela assembleia geral,
por períodos de três anos, os quais poderão ser reeleitos.

ARTIGO 16.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � Os membros do conselho de administração designarão de
entre si um presidente, ao qual poderão ser cometidos poderes es-
pecíficos, mediante deliberação do próprio conselho, que constarão
de acta.

2 � O conselho pode deliberar a delegação de poderes numa
comissão executiva ou num administrador-delegado, com indicação
dos respectivos poderes.

3 � Os administradores pode, fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante procuração, simples
carta, ou telecópia dirigida ao presidente.

4 � O conselho de administração reúne, pelo menos, uma vez por
trimestre, e além disso, sempre que o respectivo presidente ou o
administrador delegado ou pelo menos dois administradores, o con-
voquem.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente
representados.

ARTIGO 17.º

Competências do conselho de administração

Para além das demais atribuições e competências que por lei ou
pelo presente contrato lhe sejam conferidas cabe ao conselho de
administração:

a) Exercer os mais amplos poderes de administração da Sociedade
e praticar todos os actos e operações tendentes à realização do seu
objecto social;

b) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
d) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou

imóveis e celebrar contratos de locação financeira mobiliária ou
imobiliária;

e) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras equivalentes;
f) Abrir ou encerrar estabelecimentos ou partes dos mesmos;
g) Trespassar ou tomar de trespasses quaisquer estabelecimentos;
h) Tomar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis ou par-

tes dos mesmos;
i) Contratar ou despedir empregados ou colaboradores da Sociedade

e celebrar contratos de prestação de serviços;
j) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, promover, contestar, transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragens;

k) Delegar em procuradores ou mandatários da Sociedade a prática
de determinados actos, com os poderes e atribuições que constarem
das respectivas procurações.

ARTIGO 18.º

Caução

A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucionada por
alguma das formas permitidas por lei, na importância que for delibe-
rada em assembleia geral, a qual se manterá em caso de renovação de
mandato; porém, esta caução poderá ser dispensada ou alterada por
deliberação da assembleia geral que proceder à eleição e substituída
nos termos previstos na lei.

ARTIGO 19.º

Vinculação

A Sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos por qualquer das seguintes formas:

a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou
do administrador delegado, nos termos das respectivas delegações de
poderes;

b) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
c) Pela assinatura de um só administrador ou de um só procurador,

no primeiro caso se o conselho de administração nele tiver expressa-
mente delegado poderes específicos para o acto e, no segundo, em
conformidade com os precisos termos que constarem da respectiva
procuração.
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ARTIGO 20.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da administração social é confiada a um fiscal
único efectivo e um suplente, ou, quando os accionistas assim o de-
liberarem, a um conselho fiscal, que exercerá as funções que lhe são
atribuídas pela lei e pelos presentes estatutos.

2 � O conselho fiscal, quando o houver, reunirá periodicamente
nos termos da lei e, além disso, sempre que o respectivo presidente o
convoquem, quer por iniciativa própria, quer a pedido de qualquer dos
restantes membros ou a solicitação do conselho de administração.

ARTIGO 21.º

Secretário da Sociedade

A Sociedade poderá ter um secretário e um suplente, que serão
designados pelo conselho de administração, o qual terá as funções
revistas na lei.

ARTIGO 22.º

Aplicação de resultados

1 � Após a constituição ou reintegração do fundo da reserva le-
gal nos termos previstos na lei, os lucros líquidos de cada exercício
serão distribuídos conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas
adiamentos sobre os lucros, observadas que sejam as regras para o
efeito estipuladas na lei geral.

ARTIGO 23.º

Dissolução e liquidação

1 � A Sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.
2 � Dissolvida a Sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à

respectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquida-
tários os membros do conselho de administração em exercício.

ARTIGO 24.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

Disposição transitória

1 � Ficam, desde já, nomeados para comporem os órgãos sociais
para o primeiro mandato:

Mesa da assembleia geral: presidente � Abraão Salomão Kacan
Kolinski; secretário � Ana Cristina Wahnon Cohen Kolinski.

Conselho de administração: presidente � Abraão Salomão Kacan
Kolinski, casado, residente na Avenida de João XXI, 72, 6.º, B, em
Lisboa; administrador � Ana Cristina Wahnon Cohen Kolinski, ca-
sada, residente na Avenida de João XXI, 72, 6.º, B; administrador �
Raquel Alice Benoliel de Carvalho Wahnon Cohen, viúva, residente
na Avenida de João XXI, 72, 6.º, B.

Órgão de fiscalização: fiscal único efectivo � António Dias &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
em Lisboa, no Empreendimento das Amoreiras, Torre um, 7,º, ins-
crita na respectiva Ordem sob o n.º 231, representada pelo Dr.
António Marques Dias, casado, residente na Rua de Tomás da Fon-
seca, 4, 1.º, esquerdo, em Lisboa, inscrito na Ordem sob o n.º 562;
fiscal único suplente � Magalhães, Neves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na mesma morada
do fiscal único efectivo, inscrita na Ordem sob o n.º 95, represen-
tada pelo Dr. Luís Augusto Gonçalves Magalhães, casado, residente
na Rua dos Eucaliptos, lote B 9, Quinta da Marinha, Cascais, inscrito
na Ordem sob o n.º 550.

Secretário da Sociedade: efectivo � Dr. Manuel Santos Vítor, ad-
vogado, com domicílio profissional em Lisboa, na Avenida da
Liberdade, 224; suplente � Dr.ª Maria João de Oliveira Costa Ri-
beiro Mata, advogada, com domicílio profissional em Lisboa, na
Avenida da Liberdade, 224.

2 � Os membros do conselho de administração nomeados no
anterior n.º 1, não auferirão qualquer remuneração pelo exercício dos
respectivos cargos, e ficam isentos da prestação da caução prevista
no artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14149923

MESTRE MACO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3140/931217; identificação de pessoa colectiva n.º 503104124;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e
data da apresentação: 7 e 8/001205.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 10 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 7/
001205 � Cessação de funções do administrador Domingos José
Marques Lopes, por ter renunciado em 23 de Outubro de 2000.

Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 8/001205 � Nomeação de
um membro do conselho de administração, por cooptação em 25 de
Outubro de 2000, António José dos Santos Rodrigues da Cruz, ca-
sado, residente na Rua das Rubíneas, 81-C, rés-do-chão, esquerdo,
Azeitão, presidente.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14187949

C. M. E. � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3073/830411; identificação de pessoa colectiva n.º 501369295;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 3/001218.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 4.º e 11.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto execução, manutenção e exploração
de instalações eléctricas, electromecânicas, telecomunicações; cons-
trução civil; caminhos de ferro; climatização, gás, água e obras públi-
cas; exploração, conservação e manutenção de sistemas de abasteci-
mento e tratamento de água, de sistema de tratamento de resíduos
urbanos e industriais e de espaços verdes; construção, manutenção e
exploração de sistemas produtores de energia; concepção e desenvol-
vimento, implementação e fornecimento de sistemas de informação
e levantamento, recolha e gestão de informação técnica; levantamen-
to, recolha e gestão de informação georeferenciada; produção de car-
tografia; prestação de serviços de cartografia e de topografia.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá adquirir e alienar participações noutras
sociedades, designadamente nas reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas, mesmo que o objecto das
mesmas não coincida , no todo ou em parte, com o da sociedade.

2 � A sociedade, mediante deliberação do conselho de administra-
ção, pode adquirir acções e obrigações próprias e fazer com elas as
operações que tiver por conveniente nos termos da lei.

3 � No caso de venda de acções próprias, os accionistas têm di-
reito de preferência na sua aquisição.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Vai conferida e conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14172380

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2977/070301; identificação de pessoa colectiva n.º 500069514;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 34; números e
data da apresentação: 34 e 35/001218.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 33 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 34/
001218 � Cessação de funções do administrador Atílio Leonardo
Lentati, por ter renunciado em 30 de Março de 2000.
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Inscrição n.º 34 � Apresentação n.º 35/001218 � Nomeação de
um membro do conselho de administração, por cooptação em 6 de
Junho de 2000, Pierluigi Alfredo Riches, o mesmo que Pierluigi Riches,
casado, residente em Corso Itália, 23, Milão, Itália.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14172496

CEMAFER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2961/930928; identificação de pessoa colectiva n.º 502619201;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/001229.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 22/001229 � Nomeação de
gerente, por deliberação de 11 de Dezembro de 2000, Maria Susana
Barata Neves Ferreira Pires, casada, residente na Rua de José Lins
do Rego, 16, 1.º, esquerdo, Lisboa.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13474510

CLÍNICA DENTÁRIA APOLO 70, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2773/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503024597;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/001207.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado para
1 200 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de três quotas, uma do valor no-
minal de 600 000$ pertencente ao sócio Hélcio Pacini, outra do valor
nominal de 500 000$ pertencente ao sócio Sidney Pacini e outra de
100 000$ da sócia Renata Andrea Brandão Pacini.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14082250

MC � LOC, SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2927/911018; identificação de pessoa colectiva n.º 502635070;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 3/001228.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 14 � Apresentação n.º 3/001228 � Nomeação de
secretário da sociedade, por deliberação de 14 de Dezembro de 2000,
para o triénio em curso de 2000-2002: Maria Teresa de Almada de
Sá de Menezes, solteira, maior, residente na Rua do Farol, 271, Costa
da Guia, Cascais.

Suplente: Maria Eduardo Caldas Pereira Henriques, solteira, maior,
residente na Rua do Ouro, 88, Lisboa.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14153785

CETELEM, SFAC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2738/930629; identificação de pessoa colectiva n.º 503016160;
inscrição n.º 17, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 18; números e data da apresentação: 25, 26 e 27/001214.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 25/001214 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de 1999, para o trié-
nio de 1999-2001:

Conselho de administração:
Presidente � Julien Boyer.
François Julien Labruyère.
Cetelem que nomeou para exercer o cargo em nome próprio Marc

Mangez.
Cofica que nomeou para exercer o cargo em nome próprio

Henri-Paul Fruchand.
Compagnie Bancaire que nomeou para exercer o cargo em nome

próprio Mark Venus.
Fiscal único:
António Barreira, Castro Silva, Fernando Vieira & Associados,

SROC.
Suplente: Oliveira Reis & Associados, SROC.
Inscrição n.º 17 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 26/

001214 � Cessação de funções do administrador Julien Boyer, por
ter renunciado em 5 de Maio de 2000.

Inscrição n.º 18 � Apresentação n.º 27/001214 � Nomeação
de um membro do conselho de administração por cooptação em
10 de Maio de 2000, Jean-Pierre Macé, casado, residente em
Inglaterra, 2. Underhill Pank Road, Reigate, Surrey RH29LX,
presidente.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14172046

MOBISER � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Ma-
trícula n.º 2633/910710; identificação de pessoa colectiva
n.º 500983461; inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 19/001130.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 9 � Apresentação n.º 19/001130 � Nomeação dos
órgãos sociais, por deliberação de 13 de Outubro de 2000, para o
quadriénio de 2000-2003:

Conselho de administração: Augusto Jorge Soares Serras,
João Manuel Caldeira Pires Serras e Luís Jorge Caldeira Pires
Serras.

Fiscal único:
Freire, Kaizeler & Lourenço, SROC.
Suplente: António Ezequiel Freire, ROC.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14189984

CARLOS, SOUSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2532/930414; identificação de pessoa colectiva n.º 502967854;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 23/001214.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 15 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 23/
001214 � Cessação de funções da gerente Nurani Piarali, por ter
renunciado em 11 de Setembro de 2000.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14172020

PINHEIRO ALVES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2427/930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502946083;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/001211.
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Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António Pinheiro Alves e Maria
Teresa da Costa Martins Alves.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14204525

C.O.P.I.S. � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6316/920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502730056;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 11/001205.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 6 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 11/
001205 � Cessação de funções do gerente Mário José Albino Car-
reira, por ter renunciado em 30 de Junho de 2000.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14187957

MC-FACTOR, SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2311/901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502470151;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 6/001228.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 29 � Apresentação n.º 6/001228 � Nomeação do
secretário da sociedade, por deliberação de 14 de Dezembro de 2000,
para o triénio em curso de 2000-2002:

Maria Teresa de Almada de Sá de Menezes, solteira, maior, resi-
dente na Rua do Farol, 271, Costa da Guia, Cascais.

Suplente: Maria Eduardo Caldas Pereira Henrique, solteira, maior,
residente na Rua do Ouro, 88, Lisboa.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14153823

CREDIBANCO � BANCO DE CRÉDITO PESSOAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2293/910710; identificação de pessoa colectiva n.º 502586109;
inscrição n.º 38; número e data da apresentação: 14/001229.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 5.º e 6.º, n.º 1, que passam a ter a seguinte redacção, por
fusão por incorporação com transferência global do património das
sociedades Mello Financiamento Especializado, SGPS, Sociedade
Unipessoal, L.da e Mello Crédito � Sociedade Financeira para Aqui-
sições a Crédito, S. A.:

5.º

Capital social

O capital social é de 35 090 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, correspondendo-lhe 35 090 000 acções
com o valor nominal unitário de 1 euro.

6.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por acções nominativas, po-
dendo haver títulos representativos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e
múltiplos de 1000 acções, substituíveis ou agrupáveis a todo o tempo.

2 � (...)

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13474480

MELLOL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2267/930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502906146;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 5/001213.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 13 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/001213 �
Cessação de funções do administrador Simon Anthony Christopher
Langelier, por ter renunciado em 17 de Novembro de 2000.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14205769

CAGEL II � CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2262/930111; identificação de pessoa colectiva n.º 501592067;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 44/001229.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e
3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Cagel II � Contabilidade e
Assistência Fiscal, L.da, tem a sua sede no Campo Grande, 380,
lote 3K, piso �1, escritório C, freguesia do Campo Grande, nesta
cidade de Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada sócio.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13474723

POLIEDRO � GESTÃO & INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2142/921120; identificação de pessoa colectiva n.º 502879645;
inscrições n.ºs 2 e 3; números e data da apresentação: 3 e 4/001229.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 3/001229 � Nomeação de se-
cretário da sociedade, por deliberação de 27 de Dezembro de 2000:

Maria Odete Guerreiro Martins Vaz Cabral.
Suplente: Maria de Fátima Marques Loureiro.
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 4/001229 � Dissolução.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13474413
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M. SACCHETTI, SERVIÇOS DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2141/921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502879653;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/001205.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação
n.º 16/001205 � Cessação de funções do gerente João Filipe
Leitão Demingné Galvão, por ter renunciado em 15 de Abril
de 2000.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10448578

PREDIVOL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2114/921111; identificação de pessoa colectiva
n.º 502870788; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/
001227.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 15/001227 � Dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2000.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14173824

PASTELARIA ESTRELA DA TAPADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Ma-
trícula n.º 37 621/670321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500938857; número e data da apresentação: 22 587/
000818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10727876

MANUEL RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 271/500823; identificação de pessoa colectiva
n.º 500180482; número e data da apresentação: 22 290/000808.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12079154

POLIGONO � INVESTIMENTOS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 308/720411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500220166; número e data da apresentação: 22 504/000811.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12544329

MARCO � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 758/740410; identificação de pessoa colectiva
n.º 500182361; número e data da apresentação: 22 602/000818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13727893

PEREIRA & BARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29248/600823; identificação de pessoa colectiva
n.º 500479224; número e data da apresentação: 22 411/000810.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13726935

COSTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 247/610626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500078378; número e data da apresentação: 22 268/000808.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13726390

PROPLANO � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 562/660315; identificação de pessoa colectiva
n.º 500223882; número e data da apresentação: 22 466/000810.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13727303

MARLAPA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8455/990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504652923;
número e data da apresentação: 22 876/000828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734270

MEGAGROUP � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8397/990903; número e data da apresentação: 22 942/000830.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734369

CARDIOLIS � CENTRO DE CARDIOLOGIA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8258/990708; número e data da apresentação: 27 346/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13464329

CLIPPING � CONSULTORES DE IMPRENSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8183/990611; número e data da apresentação: 27 345/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14339250

CARDIOCIRURGIA SOUSA UVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8103/990517 número e data da apresentação: 22 884/000828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12613479

CASA TELES � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 468/880922; identificação de pessoa colectiva
n.º 502040432; número e data da apresentação: 22 783/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12412309

CENTRO DE FISIOTERAPIA CENTRAL DO CARTAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 883/880705; identificação de pessoa colectiva
n.º 501316647; número e data da apresentação: 22 821/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734075

METROFLOR � COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4730/951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503512451;
número e data da apresentação: 22 878/000828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10100318

CALATRAVA � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6322/970704; número e data da apresentação: 27 360/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14492415

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA PAULA DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7419/980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504223089;
número e data da apresentação: 22 904/000829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12087980

PLASTIOBRA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7360/980723; identificação de pessoa colectiva n.º 504223984;
número e data da apresentação: 22 944/000830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12394831

CIBERFONE � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7177/980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504179365;
número e data da apresentação: 22 919/000829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10773800

CASA DE REPOUSO E RECUPERAÇÃO SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6571/970010; identificação de pessoa colectiva n.º 504016709;
número e data da apresentação: 6571/971110.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734253

CLÍNICA DE PEDIATRIA � TEIVE DE NORONHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7888/990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504617044;
número e data da apresentação: 22 883/000828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12613495

MARIA AUGUSTA COSTA GARRANA � PRONTO
A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 828/760211; identificação de pessoa colectiva n.º 500576545;
número e data da apresentação: 22 343/000809.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 09149422

MAJONASA � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 823/880219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501944184; número e data da apresentação: 22 524/000816.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13727699

COMPTRADING � COMPANHIA DE COMÉRCIO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 523/870413; identificação de pessoa colectiva
n.º 501810277; número e data da apresentação: 22 309/000809.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 11270772

QUIBOM � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 379/670829; identificação de pessoa colectiva
n.º 500225133; número e data da apresentação: 22 928/000829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 11503050

MECARESOPRE � CENTRO MECANOGRÁFICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 376/730329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500189293; número e data da apresentação: 27 349/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14492334

CAPELAS, BRITES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 554/780812; identificação de pessoa colectiva
n.º 500801657; número e data da apresentação: 22 621/000818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13727990

CARL & DITTGEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 235/581219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500327157; número e data da apresentação: 22 712/000822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13764896

PLACE FORMAÇÃO � EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3772/940914; identificação de pessoa colectiva n.º 503303224;
número e data da apresentação: 22 658/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12273309

MANUEL GONZALEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 476/490112; identificação de pessoa colectiva
n.º 500455503; número e data da apresentação: 21 833/000731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14338076

PUBLICAÇÕES FRANK COOK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 415/900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502393661;
número e data da apresentação: 1208/990526.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14338084

CONFECÇÕES FILIPANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 490/791122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500787247; número e data da apresentação: 21 691/000728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14338092

MARTINS & CASTRO � MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 579/850924; identificação de pessoa colectiva
n.º 501530819; número e data da apresentação: 21 201/000724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12004197

PORTA GRANDE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 471/830927; identificação de pessoa colectiva
n.º 501393153; número e data da apresentação: 21 190/000724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13869140

MESQUITA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 129/380406; identificação de pessoa colectiva
n.º 500191484; número e data da apresentação: 21 837/000731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13732501

MANUEL CASTANHEIRA MARTINEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 515/780803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500776199; número e data da apresentação: 21 598/000727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346010

MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 684/560106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500540039; número e data da apresentação: 21 724/000728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 11110171

COMPTA R H � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 124; identificação de pessoa colectiva n.º 501859764; nú-
mero e data da apresentação: 22 310/000809.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 11270780

POLIRENT � COMÉRCIO E ALUGUER
DE BENS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 342/880905; identificação de pessoa colectiva
n.º 502030844; número e data da apresentação: 20 615/000718.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14339102

M K (PORTUGAL) � EXPORTAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2156/820413; identificação de pessoa colectiva n.º 501276599;
número e data da apresentação: 22 041/000802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12267996

PAVIA � PAVIMENTOS E VIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 175/780518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500766355; número e data da apresentação: 26 191/001204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14187019

MÓVEIS A. S. DE LUÍS ALVES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 673/780131; identificação de pessoa colectiva
n.º 500714703; número e data da apresentação: 21 931/000801.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10118977

CABCO � CABELEIREIROS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 127/770216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500592209; número e data da apresentação: 22 006/000802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346249

MAGUE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2919/930910; identificação de pessoa colectiva n.º 500073210;
número e data da apresentação: 22 078/000803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999 e consolidadas.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346257

PREDITRINAS, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5380/950714; número e data da apresentação: 22 147/000804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13688766

CASAL � RIBEIRO E ASSOCIADOS,
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5551/941220; identificação de pessoa colectiva n.º 503419826;
número e data da apresentação: 21 956/000801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12089885

MELO QUEIRÓZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 038/310323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500189803; número e data da apresentação: 21 540/000727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346079

CERVEJARIA ALEMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 932/280126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500496455; número e data da apresentação: 21 709/000728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346087

MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 756/250525; identificação de pessoa colectiva
n.º 501657363; número e data da apresentação: 21 522/000726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346095

MARKETING ADVERTISING SOLUTIONS � SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8104/990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504666053;
número e data da apresentação: 21 544/000727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14338637

COLOR SLIDE � FOTOGRAFIA E CINEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 948/790719; identificação de pessoa colectiva
n.º 500880913; número e data da apresentação: 21 922/000801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10579141

CARLOS RODRIGUES COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 105/840224; identificação de pessoa colectiva
n.º 501421033; número e data da apresentação: 21 640/000728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 11006420

CONSTRUÇÕES PRINZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 538/790420; identificação de pessoa colectiva
n.º 500851948; número e data da apresentação: 21 553/000727.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346052

COMPANHIA DAS INDIAS, ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 206/870721; identificação de pessoa colectiva
n.º 501864210; número e data da apresentação: 22 137/000804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12425257

COMPANHIA AGRÍCOLA DA QUINTA DE CORONA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 745/640331; identificação de pessoa colectiva
n.º 500498610; número e data da apresentação: 21 766/000731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13717952

MANUEL GONÇALVES GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 751/591021; identificação de pessoa colectiva
n.º 500178909; número e data da apresentação: 21 600/000727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13717960

MEDIATOR � SOCIEDADE CORRETORA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 586/791212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500938326; número e data da apresentação: 21 694/000728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13717944

MANUEL FRANCISCO & ALBERTINA EMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 151/790905; identificação de pessoa colectiva
n.º 500547106; número e data da apresentação: 21 926/000801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10118950

MARIA FERREIRA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 411/791107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500871442; número e data da apresentação: 22 214/000807.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346206

CRERITAL � CENTRO EDITORIAL E PROMOCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 227/860120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501630368; número e data da apresentação: 21 997/000802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12089990

MANUEL JOSÉ FONSECA FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 606/691016; identificação de pessoa colectiva
n.º 500475059; número e data da apresentação: 21 868/
000801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346222

COSTA & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Ma-
trícula n.º 41 741/691212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501065911; número e data da apresentação: 21 924/
000801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10118888

PAULANA � ARMAZÉNS DE TECIDOS E MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 229/710526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500213070; entrada e data: 21 870/000801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346230

MANUEL V. ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 870/760220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500495483; entrada e data: 22 104/000803.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12080870

COMPANHIA AGRÍCOLA DA APARIÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 510/720609; identificação de pessoa colectiva
n.º 500068358; entrada e data: 22 003/000802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346214

PUBLICAÇÕES PROJORNAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 658/751209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500399387; entrada e data: 22 029/000802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12267988

MÁRIO PEDROSO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 838/870915; identificação de pessoa colectiva
n.º 501884009; entrada e data: 21 927/000801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12089125

PRODINCO � PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL E COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 627/820126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501224130; entrada e data: 21 430/000726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13717979

CONFECÇÕES J. R. RODRIGUEZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 213/350513; identificação de pessoa colectiva
n.º 500070660; entrada e data: 21 794/000731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346060

COFABRE � CONSULTORES TÉCNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 104/740709; identificação de pessoa colectiva
n.º 500333009; entrada e data: 21 458/000726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346028

COMPANHIA I. B. M. PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 401/390216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500068801; entrada e data: 21 444/000726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999 e consolidadas.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14338068

CARLOS SILVA & FRANCISCO PEDRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 152/900416; identificação de pessoa colectiva n.º 502328331;
entrada e data: 21 831/000731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14338041

PLANARQ � GABINETE DE PLANEAMENTO
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 641/890424; identificação de pessoa colectiva n.º 502148284;
entrada e data: 21 663/000728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13474278

COFIJUR � CONTABILIDADE, CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1310/911230; identificação de pessoa colectiva n.º 502679727;
entrada e data: 21 421/000726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12796131

C. D. R � CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1518/810825; identificação de pessoa colectiva n.º 501158049;
entrada e data: 20 736/000718.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13717936

C. R. A. � CENTRO DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 346/841128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501498362; entrada e data: 20 758/000719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12512990

CROSSAUTO � REPRESENTAÇÕES
E VENDA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 130/770923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500696950; entrada e data: 21 780/000731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346036

MULTIVÁRIA � ESTUDOS DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 165/861021; identificação de pessoa colectiva
n.º 501731156; entrada e data: 22 100/000803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12080861

M S F � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7747/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504336223;
entrada e data: 22 213/000807.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999 e consolidadas.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12081981

M. QUEIROZ & QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 902/870925; identificação de pessoa colectiva
n.º 501885030; entrada e data: 22 173/000804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12081078

CAIXAGEST � TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 129/901130; identificação de pessoa colectiva n.º 502454563;
entrada e data: 22 777/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735357

CAFÉ DO CABO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 086/880322; identificação de pessoa colectiva
n.º 501964940; entrada e data: 22 945/000830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12394815

PORFÍRIO ALVES & BARRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8204/210611; identificação de pessoa colectiva n.º 500722641;
entrada e data: 22 377/000809.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12403466

CONDE & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1406/810715; identificação de pessoa colectiva n.º 501179100;
entrada e data: 27 356/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12819905

CAPELISTA E FANQUEIRO MARIZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 644/551128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500448744; entrada e data: 27 344/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14339234

MOUTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 054/541027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500198543; entrada e data: 22 966/000830.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735233

MANUEL ALVES DE MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 620/270423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500177155; entrada e data: 27 307/010109.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12221384

PASTELARIA ALMIRANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 475/590428; identificação de pessoa colectiva
n.º 500557330; entrada e data: 22 935/000830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734490

CIPRIANO BRITO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 524/910109; identificação de pessoa colectiva n.º 502475226;
entrada e data: 22 859/000825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12817929

PAUSA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 714/890518; identificação de pessoa colectiva n.º 502161647;
entrada e data: 22 649/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735535

PROFISSIONAL TOURS � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 812/910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502596163;
entrada e data: 22 844/000825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14324121

MORAL & TOMÁS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8271/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504455010;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 3 e 6/001110.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, (of.) apresentação n.º 3/
001110 � Cessação de funções da gerente, Mercedes Maria Fon-
tes de Melo Tomás, por ter renunciado em 23 de Outubro de 2000.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2, 2.º, 3.º e 4.º, n.º 1 que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moral & Tomás � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Paço
D�Arcos, 2 F, Atelier 2, em Lisboa, freguesia de Benfica, concelho
de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, admi-
nistração de imóveis e de condomínios, avaliação de imóveis, consul-
tadoria imobiliária, serviços de marketing imobiliário, formação na
área imobiliária, gestão hoteleira, gestão e promoção turística, pro-
moção de eventos desportivos, sociais e culturais, importação, ex-
portação e comercialização de produtos e serviços, construção,
hotelaria e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 750 euros, do sócio José Luís
Rangel Moral, e uma de 4250 euros do sócio Jorge Manuel de Melo
Tomás.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já ficam designados gerentes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14189135

POMBO & POMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 544/800717; identificação de pessoa colectiva n.º 501059024;
entrada e data: 22 831/000825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734091

CESM � CENTRO DE ESCRITÓRIOS DE S. MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 941/890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502217260;
entrada e data: 22 750/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 11948701
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COSTA DOURADA � EXPLORAÇÃO DE APARTAMENTOS
TURÍSTICOS E GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 982/890929; identificação de pessoa colectiva n.º 502225246;
entrada e data: 22 686/000822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735110

CAMPOL � COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1011/810211; identificação de pessoa colectiva n.º 501128140;
entrada e data: 22 695/000822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735187

PLACE � PLANEAMENTO E CONSULTORIA ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1170/891030; identificação de pessoa colectiva n.º 502237678;
entrada e data: 22 661/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12273325

PLACE T. TEAM � EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3305/920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502737344;
entrada e data: 22 660/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12273295

PHIMO � FINANÇA E IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1443/920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502714093;
entrada e data: 27 249/010105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13475401

MITERA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 574/860725; identificação de pessoa colectiva
n.º 501693440; entrada e data: 22 905/000829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734350

CONCAL � COMÉRCIO DE TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 572/801216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500932638; entrada e data: 22 924/000829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734466

QUINTA DA FRANCA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5989/970221; entrada e data: 22 745/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735381

COMSERAL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5522/960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503718173;
entrada e data: 22 592/000818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13729926

PAVIMENTAL � PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE EMULSÕES,
BETUMINOSAS, DE ASFALTO E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4684/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503490997;
entrada e data: 22 755/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14324091

MANUEL GOMES E DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3917/941117; identificação de pessoa colectiva n.º 502257970;
entrada e data: 22 665/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12012394
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CRANIUS � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,
COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3304/940216; entrada e data: 22 666/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12012360

MAQUIRENT � MÁQUINAS DE ALUGUER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1415/920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502712481;
entrada e data: 22 754/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14324105

CONSTRUÇÕES BIANGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1371/920123; entrada e data: 22 677/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735080

CARLOFER � PAPELARIA, TABACARIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1333/900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502303212;
entrada e data: 22 858/000825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734229

PORTIPSOS � ESTUDOS DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4488/950627; identificação de pessoa colectiva n.º 503451142;
entrada e data: 22 822/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734067

PAOLO COCCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 312/470317; identificação de pessoa colectiva
n.º 500211175; entrada e data: 22 800/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12059668

PAPELARIA FERNANDES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6848/090912; identificação de pessoa colectiva n.º 500211310;
entrada e data: 22 892/000828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999 e consolidadas.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12545155

CAETANO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18 623/460329; identificação de pessoa colectiva
n.º 501166637; entrada e data: 22 731/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735292

PASTELARIA CRISTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 639/440920; identificação de pessoa colectiva
n.º 500212252; entrada e data: 22 647/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14685086

PARQUE EXPO 98 � S.G.P.S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3721/940825; identificação de pessoa colectiva n.º 503254037;
entrada e data: 22 668/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735047

COIMBRA JARDIM HOTEL � SOCIEDADE
DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 485/880512; identificação de pessoa colectiva
n.º 501992090; entrada e data: 22 770/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735462
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MICROPROG APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 342/880421; identificação de pessoa colectiva
n.º 501979352; entrada e data: 22 742/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735330

CAIXA CRÉDITO � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 366/890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502119870;
entrada e data: 22 875/000828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734261

PAPELARIA FERNANDES � LOJAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1770/920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502787651;
entrada e data: 22 645/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12079383

CBC � AUDITORES E CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 921/851128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501580174; entrada e data: 27 320/010110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13475916

CLÍNICA DE DOENTES PULMONARES � C. D. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 142/870710; identificação de pessoa colectiva
n.º 501595945; entrada e data: 22 835/000825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734121

PEREIRA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 727/870513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501828478; entrada e data: 22 619/000818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13728008

PLACE RH � CONSULTORIA, GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3773/940914; identificação de pessoa colectiva n.º 503315540;
entrada e data: 22 659/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12273317

PATIGER � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PATRIMÓNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4718/951004; identificação de pessoa colectiva n.º 503504610;
entrada e data: 22 967/000830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734555

MENA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4618/950824; identificação de pessoa colectiva n.º 502875496;
entrada e data: 22 947/000830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13734504

CARLOS & FERNANDES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4479/950623; identificação de pessoa colectiva n.º 503449199;
entrada e data: 27 350/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14492342

COPISOM � INDÚSTRIA DE DUPLICAÇÃO DE SOM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 747/780215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500713120; entrada e data: 22 772/000823.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735470

MOBILADORA CENTRAL DO CAMPO GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 139/640807; identificação de pessoa colectiva
n.º 500194742; entrada e data: 22 795/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13682881

MATTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4114/120429; identificação de pessoa colectiva n.º 500188610;
entrada e data: 22 804/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12288748

MARINAEXPO � SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DA MARINA EXPO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5292/960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503657140;
entrada e data: 21 425/000726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346168

PACA � PEREIRA & ARANDAS,
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 998/870130; identificação de pessoa colectiva
n.º 501785825; entrada e data: 22 819/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10487743

PARQUE � EXPO 98, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2618/930519; identificação de pessoa colectiva n.º 503000019;
entrada e data: 22 489/000811.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999 e consolidadas.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13727460

POTE D�ÁGUA � VENDAS JUDICIAIS E PARTICULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7989/990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504366092;
entrada e data: 22 622/000818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13727982

PREDIAL COENTRALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 765/750214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500398410; entrada e data: 22 790/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735497

MONTEIRO & VICTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 557/470709; identificação de pessoa colectiva
n.º 500196354; entrada e data: 22 664/000821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12012327

MANUEL ANTÓNIO & DIONÍSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 466/510221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500177333; entrada e data: 22 811/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12606910

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DAVID SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6343/970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503935018;
entrada e data: 27 351/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12539643

CS E CL � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8481/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504632396;
entrada e data: 22 871/000828.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12978132

CABAÇAMED � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7693/981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504405446;
entrada e data: 22 832/000825.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735314

PONTOTRAB � SEGURANÇA, HIGIENE
E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8372/990823; identificação de pessoa colectiva n.º 504637614;
entrada e data: 22 794/000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12839558

MARIA TERESA EXPOSTO � ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8201/990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504519166;
entrada e data: 22 620/000818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13727974

PMCM � GESTÃO DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8194/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504442970;
entrada e data: 22 693/000822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10841350

COMPANHIA DE REORGANIZAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, ÇRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7258/980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504188860;
entrada e data: 22 732/000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735306

MEGA T � PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5863/970109; identificação de pessoa colectiva n.º 503793876;
entradas e data: 22 728 e 22 729/000822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13735276

CASA DE REPOUSO SÃO COSME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 988/750421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500329362; entrada e data: 27 342/010111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14339226

CLÍNICA DR. DÍDIO DE AGUIAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 145/790904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500851344; entrada e data: 21 457/000726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13717987

MEDICIS � CONSULTADORIA DE COMUNICAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E LAZER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3004/931019; identificação de pessoa colectiva n.º 503086720;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 5 e 6/001215.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 5/001215 �
Cessação de funções dos gerentes, Henrique Florentino Pacheco das
Neves e José Manuel Correia Serra, por terem renunciado em 16 de
Novembro de 2000.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
à totalidade do pacto por transformação em sociedade unipessoal que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDICIS � Consultadoria de Co-
municação, Cultura, Desporto e Lazer, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Salitre, 100, 2.º, es-
querdo, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria de comunicação no
âmbito de iniciativas culturais, desportivas e de lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 3 000 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos ge-
rentes a nomear por decisão da sócia única, com ou sem remunera-
ção conforme ela decidir.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente, a não sócia Diana Kataeva,
solteira, maior, residente na Rua de Leningradski, 41, 1.º, Saianagorsk,
Federação da Rússia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
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 de empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14200244

CONSEGUIR � ESTUDOS DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2362/930208; identificação de pessoa colectiva n.º 502926414;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 42/001214.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, 3.º e 7.º e designação, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Conseguir � Estudos
de Mercado, L.da e tem a sua sede no Largo de Ribeiro Cristino, 2,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São João de Brito, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 1 500 000$ e corresponde
à soma de duas quotas, uma de 960 000$ pertencente à sócia Maria
Cidália Simões Torrão Madeira Rodrigues e outra de 540 000$ per-
tencente ao sócio, José César Madeira Rodrigues.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

Gerente designada: Maria Cidália Simões Torrão Madeira Rodrigues.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14200228

CARPE DIEM � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4452/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503444960;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 47 e 48/000703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 47/000703 �
Cessação de funções do gerente Tomás Hiólito Pais do Amaral Vaz
Raposo, por ter renunciado em 29 de Maio de 2000.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado para
1 002 410$ tendo sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º e designação
de gerente, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vexo Contacto � Comunicação
Integrada, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: consiste na prestação de serviço na
área de conferências, congressos e congéneres, bem como a organiza-
ção, promoção e comercialização de eventos desportivos, culturais, tu-
rísticos e outros. Comunicação integrada e serviços complementares.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 1 002 410$
e corresponde à soma de três quotas: duas iguais do valor nominal de
451 085$, pertencente uma a cada um dos sócios, Manuel Hipólito
Raposo Rivera Martins de Carvalho e Vexo � Gestão Integrada, So-
ciedade Unipessoal, L.da Uma do valor nominal de 100 240$, perten-
cente ao sócio Ricardo Ribeiro Ferreira Freire dos Santos.

Gerente designado: Ricardo Ribeiro Ferreira Freire dos Santos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13731130

LOURINHÃ

ANTÓNIO PEDRO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 839/
090597; identificação de pessoa colectiva n.º 503884537;
data: 27122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313138

INFOESTE � SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 496/
250990; identificação de pessoa colectiva n.º 502418729;
data: 27122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 16 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313146

CONSTRULICAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 766/
200396; identificação de pessoa colectiva n.º 503615870;
data: 13102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 7 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14312948
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VALINHAS � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 958/
200499; identificação de pessoa colectiva n.º 504304569;
data: 16102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 1 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerquira Reis. 14313057

JC SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 825/
290197; identificação de pessoa colectiva n.º 503803219;
data: 29122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerquira Reis. 14313243

TÁXI BARRIGANA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula
n.º 1023/10022000; identificação de pessoa colectiva
n.º 504660233; data: 18102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 3 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313022

GALERIA SPORTORRES � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 921/
280798; identificação de pessoa colectiva n.º 504199269;
data: 16102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313030

ESTUCOLAR � SOCIEDADE DE ESTUCADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 557/
180292; identificação de pessoa colectiva n.º 502701536;
data: 16102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 10 e os demais do-
cumentos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercí-
cio de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313065

LOURISUMOS � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 604/
311292; identificação de pessoa colectiva n.º 502894369;
data: 16102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 8 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313073

M. J. F. � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 550/
301291; identificação de pessoa colectiva n.º 502667923;
data: 16102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 9 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerquira Reis. 14313081

IBERSAN � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA HIGIENE INDUSTRIAL E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 501564837; data: 20102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 25 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14312930

BATEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DA AREIA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 259/
100183; identificação de pessoa colectiva n.º 501341668;
data: 16102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 31 e os demais do-
cumentos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313090

PORSICUNI � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 118/
250590; identificação de pessoa colectiva n.º 500657467;
data: 12102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 33 e os demais do-
cumentos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313103
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MÓVEIS DIAS & SANTOS � IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 915/
020798; identificação de pessoa colectiva n.º 504199200;
data: 16102000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 3 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313049

GARCIA DE MATOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 378/
160688; identificação de pessoa colectiva n.º 501995480;
data: 27122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 14 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerquira Reis. 14313111

KYP � SEGURANÇA AUTOMAÇÃO
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 882/
120298; identificação de pessoa colectiva n.º 504076213;
data: 29122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313197

L. M. S. AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 894/
190398; identificação de pessoa colectiva n.º 504096800;
data: 29122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva , a acta n.º 4 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerquira Reis. 14313235

JOSÉ DOS SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 494/
200990; identificação de pessoa colectiva n.º 502415657;
data: 29122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313227

SOUSA E LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 196/
130580; identificação de pessoa colectiva n.º 500993874;
data: 29122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 14 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerquira Reis. 14313170

CONTAVERDE � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 398/
130389; identificação de pessoa colectiva n.º 502123508;
data: 27122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 23 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerquira Reis. 14313162

CONTAVERDE � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 398/
130389; identificação de pessoa colectiva n.º 502123508;
data: 27122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 22 e os demais do-
cumentos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercí-
cio de 1998.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313154

LOURIPINTURA � SERVIÇOS DE PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 414/
260490; identificação de pessoa colectiva n.º 502181842;
data: 29122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 10 e os demais do-
cumentos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercí-
cio de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313219

CASINHA DA AVÓ � ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 645/
280993; identificação de pessoa colectiva n.º 503076880;
data: 29122000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 10 e os demais do-
cumentos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercí-
cio de 1999.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerquira Reis. 14313189
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JOÃO ROLIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 423/
270989; identificação de pessoa colectiva n.º 502222204; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 (of.) e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 4 e 5/04012001.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerentes � João Filipe Rolim e Ma-

ria de Jesus Mateus.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Outubro de 2000.
2) Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 2.º, 5.º e 6.º,

ficando assim o contrato com nova redacção.

ARTIGO 2.º

A sua sede e estabelecimento é na Estrada de Nossa Senhora da
Guia, 32, no lugar e freguesia de Atalaia, concelho de Lourinhã.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 000 000$, inteiramente realizado em dinhei-
ro e nos demais bens e valores constantes da escrituração e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de valor nominal de 900 000$,
pertencente ao sócio João António Mateus Rolim; e outra de valor
nominal de 100 000$, pertencente à sócia Joana Sarreira Rolim.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao outorgante João Antó-
nio Mateus Rolim, que desde já fica nomeado gerente, bastando a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10739807

J. P. RATO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula
n.º 1089/04012001; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/04012001.

Certifico que entre:
1) Helena Maria da Luz Fonseca Alexandre, casada com José

Paulo Alexandre Rato, na comunhão de adquiridos, residente na Rua
dos Mestres, 25, Ribamar, Lourinhã; e

2) José Paulo Alexandre Rato, casado com a referida Helena
Maria da Luz Fonseca Alexandre, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege nos termos do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. P. RATO � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua dos Mestres, 25, rés-do-chão,
freguesia de Ribamar, concelho da Lourinhã.

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 na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais no valor nominal de 25 000 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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 � 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 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.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10739815

ODIVELAS

AUTO TÁXIS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 15 728; identificação de pessoa colectiva n.º 504469479; data
do depósito: 20000629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � Pelo Conservador, destacado, Artur Ale-
xandre Porta Nova Namorado. 12017051

HOTEL I TAL EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 503546100; data do depó-
sito: 29062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � Pelo Conservador, destacado, Artur Ale-
xandre Porta Nova Namorado. 05915660

AMPLIMAIA ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7118;
identificação de pessoa colectiva n.º 502137665; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � Pelo Conservador, destacado, Artur Ale-
xandre Porta Nova Namorado. 12016055
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SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

BIENCRUZ � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 250; identificação de pessoa colectiva
n.º 503941000; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 a 3/010110.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as actas n.os 5 e 6 de 3 de Novembro de 2000 e efectuados os
seguintes registos:

1.º Reconduzido o administrador único para o triénio 2000/2002,
por deliberação de 3 de Novembro de 2000.

2.º Cessação das funções de fiscalização do fiscal único e do su-
plente do fiscal único, em 3 de Novembro de 2000, por renúncia.

3.º Nomeação da fiscalização.
Fiscal único � Martinez Carvalheda Plácido e Associado, SROC

n.º 115, com sede na Praceta de Conde Arnoso, 1-A, 5.º B, Ama-
dora representada pelo Dr. Luís Fernando Gongó Carvalheda, ROC
n.º 728, casado, residente na Avenida dos Heróis da Liberdade, L50,
4.º, esquerdo, Queluz; suplente do fiscal único: Plácido Norberto dos
Inocentes, casado, ROC n.º 772, residente na Urbanização Quinta da
Boa Esperança, L54, Albarraque.

Data da deliberação: 3 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 09080791

TORRES VEDRAS

PORTA DA VÁRZEA � CHURRASCARIA
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2028; identificação de pessoa colectiva n.º 503006017; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/
20001120.

Certifico que Luís António Pedro da Luz, casado, cessou funções
de gerente, da sociedade em epígrafe, por renúncia, em 1 de Abril
de 2000.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11115386

TRANSCRISTO � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3407; identificação de pessoa colectiva n.º P 504618270; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001123.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 8 de Novembro do ano de 2000, no 1.º Cartório Notarial
de Torres Vedras, perante mim, Maria Madalena Marques de Ma-
galhães, notária respectiva, compareceram como outorgantes:

1.º Vítor Manuel de Jesus da Conceição, casado com Adelaide
Mamede Salazar D�Eça, segundo o regime da comunhão de adqui-
ridos, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa, residente na Rua de Teresa de Jesus Pereira, 33, 2.º, es-
querdo, nesta cidade, contribuinte fiscal n.º 122265106.

2.º Ricardo Jorge D�Eça da Conceição, solteiro, maior, natural da
freguesia de São Pedro e Santiago, deste concelho, residente na
morada acima indicada, contribuinte fiscal n.º 210725540.

E por eles foi dito:
Que, entre si constituem uma sociedade comercial por quotas com

a firma Transcristo � Transportes de Aluguer, L.da, com sede na Rua
de Teresa de Jesus Pereira, 33, 2.º, esquerdo, B, em Torres Vedras,
freguesia de São Pedro e Santiago, titular do cartão provisório de
pessoa colectiva n.º P-504618270, a qual se regerá pelos

artigos constantes do documento complementar elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que faz parte
integrante desta escritura que se arquiva.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSCRISTO � Transportes de
Aluguer, L.da, tem a sua sede na Rua de Teresa de Jesus Pereira, 33,
2.º, esquerdo, em Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santia-
go, concelho de Torres Vedras, podendo ser alterada por simples
deliberação da assembleia geral e durará por tempo indeterminado
a partir desta data.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é: transporte de aluguer de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, constituído por duas quotas, per-
tencendo uma quota de 3000 euros ao sócio Vítor Manuel de Jesus da
Conceição e outra quota de 2000 euros ao sócio Ricardo Jorge D�Eça da
Conceição.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte a favor de estranhos à
sociedade, carecem do consentimento desta, gozando ainda a socie-
dade em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar do direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence a ambos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessário a
assinatura de ambos para obrigar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos.

§ único. Para actos de mero expediente, bastará a assinatura de
um único gerente.

ARTIGO 6.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
letras de favor, abonações e actos semelhantes que sejam estranhos
aos negócios da sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros
ou representantes, devendo os herdeiros nomear entre si um que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os sócios
poderão fazer à sociedade os suprimentos que forem necessários, me-
diante as condições estabelecidas por deliberação da assembleia geral.

Disposição transitória

Ficam desde já os gerentes autorizados a levantar o capital social
para fazer face às despesas de constituição, registo e aquisição de
equipamentos para início da sua actividade.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 11115670

LOURITORRES � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3408; identificação de pessoa colectiva n.º P 505215136; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001124.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 14 de Novembro do ano de 2000, no 1.º Cartório Notarial
de Torres Vedras, perante mim, Maria Madalena Marques de Maga-
lhães, notária respectiva, compareceram como outorgantes:

Rogério da Silva Henriques, divorciado, conforme declarou, na-
tural da freguesia e concelho de Lourinhã, residente na Quinta do
Laranjal, Casal Meirinho, Torres Vedras, contribuinte fiscal
n.º 112792944.
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E por ele foi dito:
Que, constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas com

a denominação LOURITORRES � Construções, Sociedade Unipessoal, L.da,
com sede na Quinta do Laranjal, Casal Meirinho, freguesia de São Pedro e
Santiago, deste concelho, titular do cartão provisório de pessoa colectiva
n.º P-505215136, 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.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LOURITORRES � Construções,
Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Quinta do Laranjal, Casal Meirinho, freguesia de
São Pedro e Santiago, concelho de Torres Vedras.

§ 1.º Por simples deliberação da assembleia geral, a Sociedade
poderá transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofes.

§ 2.º A Sociedade poderá abrir ou encerrar filiais, sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação social, quando e onde jul-
gar conveniente.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado, com início a partir de hoje.

ARTIGO 4.º

A Sociedade tem por objecto a construção, compra e venda de imó-
veis e revenda dos mesmos; Importação, compra e venda de materiais
de construção civil.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 10 000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro, depositado no Banco Espírito Santo, S. A., Sociedade Aberta,
Agência de Lourinhã, e corresponde a uma quota no valor de
10 000 euros, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 6.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, cabe ao ge-
rente ou gerentes que forem designados em assembleia geral.

§ 1.º Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente, o sócio Rogério da Silva Henriques.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá fazer à Sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 150 000 euros, mediante deliberação toma-
da em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

O sócio único, Rogério da Silva Henriques, fica desde já autorizado
a celebrar negócios jurídicos em nome individual com a referida So-
ciedade.

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento da
importância depositada para a aquisição de bens e equipamentos para
a Sociedade.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11115661

OESTÃO LINDO � COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3399; identificação de pessoa colectiva n.º P 505176840; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001108.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de Sociedade

No dia 7 de Novembro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes:

1.º Carlos António Simões Rodrigues Robalo.
2.º Joaquim Manuel Gonçalves Ribeiro.
3.º António Augusto Abreu Barbosa.

Constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OESTÃO LINDO � Comunicação e
Multimédia, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comunicação, criação de conteúdos
multimédia, informação, publicidade e comércio electrónico.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá, sem necessidade de consentimento da assem-
bleia geral, adquirir participações como sócia, de responsabilidade
limitada ou ilimitada, noutras sociedades e independentemente do seu
objecto social.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem a sua sede no Edifício Choupal, bloco B, 9.º, es-
querdo, freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de Torres Vedras.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas legais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
valor nominal de 2500 euros titulada pelo sócio Carlos António
Simões Rodrigues Robalo e duas iguais de valor nominal de
1250 euros cada uma e uma de cada um dos sócios António Augusto
Abreu Barbosa e Joaquim Manuel Gonçalves Ribeiro.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os 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 dois gerentes.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento de um dos sócios, a respectiva quota
poderá não se transmitir aos seus sucessores, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, podendo a sociedade amortizá-la,
adquiri-la ou fazê-la adquirir por um sócio ou por terceiro.

ARTIGO 9.º

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 aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 10.º

1 � 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.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-
lanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, desti-
nadas 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 ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 11.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10023410
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