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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. FRANCISCO
DE PRADOS

Certifico que, por escritura lavrada hoje, no Cartório Notarial de
Pinhel, exarada a fl. 9 do livro de notas n.º 78-C, foi constituída
uma Associação denominada Associação dos Amigos de S. Francisco
de Prados, a qual tem a sua sede no lugar de Prados, freguesia de
Freixedas, concelho de Pinhel, é uma instituição particular de soli-
dariedade social.

A Associação tem por objectivos o desenvolvimento integral dos
habitantes de Prados e o seu âmbito de acção abrange a freguesia de
Freixedas, concelho de Pinhel.

São considerados fins principais os de segurança social; tem duas
categorias de associados.

Há duas categorias de associados:
1) Honorários � as pessoas que, através de serviços ou donati-

vos, dêem contribuição especialmente relevante para a realização
dos fins da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela
assembleia geral;

2) Efectivos � as pessoas que se proponham colaborar na reali-
zação dos fins da Associação, obrigando-se ao pagamento da jóia e
quota mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral.

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

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
05-2-23 093

SPORT CLUBE DE LAVOS

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2001, lavrada a
fls. 40 v.º e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 96-F
do Cartório Notarial de Montemor-o-Velho, a cargo da notária, li-
cenciada Isilda Maria Gonçalves Duarte da Silva Barbas foram alte-
rados o § 3.º do artigo 20.º e os artigos 22.º e 23.º dos estatutos da
associação denominada Sport Clube de Lavos, com sede no lugar e
freguesia de Lavos, concelho da Figueira da Foz.

Está conforme.

11 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Almerinda Rodrigues
dos Santos Pereira. 5-2-023 237

OS FILHOS DE LUMIÉRE � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura realizada a 14 de Julho de 2000, ini-
ciada a fl. 76 do livro de notas n.º 143-B do 2.º Cartório Notarial de
Vila Nova de Gaia, a cargo do notário, licenciado Alberto da Costa

Santos, foi constituída a associação denominada Os Filhos de Lu-
miére � Associação Cultural, com sede no Largo de Ferreira Lapa,
44, 3.º, frente, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

A associação de carácter cultural, sem fins lucrativos, que irá pro-
mover e apoiar actividades ligadas à cultura, nomeadamente com a
formação prática em cinema; produção de filmes; promoção e apre-
sentação de filmes; publicações de catálogos ou temáticas sobre o
cinema; distribuição de filmes ou outras actividades artísticas na área
do cinema, audiovisual e multimédia.

1 � a) A admissão dos sócios efectivos é feita mediante propos-
ta apresentada pelo interessado e por um sócio efectivo de Os Fi-
lhos de Lumiére à direcção, que a analisará e, caso o candidato re-
úna as condições previstas em regulamento interno, a apresentará à
assembleia geral com aprovação;

b) Da deliberação da direcção que negue a apresentação da pro-
posta à assembleia geral cabe recurso a interpor pelo interessado
junto desta.

2 � A admissão dos sócios honorários faz-se mediante delibera-
ção da assembleia geral, sob proposta da direcção.

3 � a) A admissão dos sócios comparticipantes é deliberada pela
direcção, mediante solicitação escrita dos interessados em que se
explicite o tipo de colaboração que desejam prestar a Os Filhos de
Lumiére;

b) Só pode ser aprovada a admissão de um sócio comparticipante
quando já exista um protocolo de colaboração assinado entre ele e
Os Filhos de Lumiére.

1 � Perdem a qualidade de sócio aqueles que:
a) Expressarem a vontade de deixar de pertencer a Os Filhos de

Lumiére e notifiquem a direcção de tal decisão, por carta registada
com aviso de recepção;

b) Tenham sido excluídos nos termos do artigo dos presentes es-
tatutos;

c) Infringirem, se aplicável, quaisquer protocolos ou acordos que
tenham celebrado com Os Filhos de Lumiére.

2 � Compete ao órgão que delibera sobre a admissão do sócio a
declaração da perda dessa qualidade.

Está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Ajudante, Arminda Rosa Pinto Ama-
ral de Moura. 06-2-051 644

RANCHO PAROQUIAL DE GUIFÕES

Certifico que no Cartório Notarial de Paredes, por escritura de
28 de Março de 2001, exarada a fl. 130 do livro n.º 445-C, foram
alterados os estatutos da associação em epígrafe, aditando o n.º 9 ao
artigo 6.º, que ficou a reger-se, além de outras cláusulas, pelas se-
guintes:

Denominação: Rancho Paroquial de Guifões.
Sede: tem a sua na paróquia de Guifões, lugar da Igreja, freguesia

de Guifões, concelho de Matosinhos.
Duração: por tempo indeterminado.
Fins: a associação tem por fins:
1) Para a concretização dos seus fins poderá a associação organi-

zar: uma biblioteca, escola de danças folclóricas, rancho folclórico,
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teatro, exposições de carácter formativo, realização de conferên-
cias e palestras;

2) Promover passeios, excursões, exibições, desporto e outras
actividades de carácter recreativo.

§ único. A associação é alheia a assuntos políticos.
Fica portanto vedado aos associados, tanto colectiva como indi-

vidualmente, a militância de qualquer partido ou ideologia, ou apre-
ciar tais matérias nas instalações da associação.

Condições essenciais para a admissão dos associados: pessoas
maiores de 18 anos que gozem de boa reputação e idoneidade moral,
como tal foram admitidas pela direcção, as quais pagarão a quota de
10$ mensais.

São aplicáveis aos associados as seguintes penas disciplinares:
a) Repreensão verbal ou por escrito;
b) Suspensão até 180 dias;
c) Demissão.
Constitui infracção disciplinar a violação dos deveres estabeleci-

dos no artigo 7.º dos estatutos da associação e, bem assim, qualquer
acto ou omissão ofensiva da honra e dignidade ou que a moral con-
dene, quer respeite à associativa ou à vida particular.

Está conforme, nada havendo, na parte omitida, além ou em
contrário do que se narra.

29 de Março de 2001. � A Ajudante, Lilita Maria Ruão Mar-
ques. 6-2-53 206

ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DOS PATINS

Extracto para publicação

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial da
Vidigueira, no dia 19 de Abril de 2001, lavrada a fls. 39 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 81-C, foi constituída a
Associação denominada Associação Academia dos Patins, com sede
na Rua de Joaquim Casimiro, 14, 2.º, direito, freguesia dos Prazeres,
concelho de Lisboa, cujo objecto é a promoção do desporto e inte-
gração dos jovens na sociedade, através do desporto e de actividades
de cooperação e solidariedade. A promoção de iniciativas relativas
à problemática da juventude e do desporto. Esta Associação tem
como órgãos sociais a assembleia geral, o conselho directivo e o
conselho fiscal.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2001. � O Notário, Ardechir Cae-Cobade Rostom.
10-2-123 171

CLUB CAMPO SPORTS BEIRALTA

Extracto

Certifico que no dia 6 de Março do ano de 2001, encontra-se
exarada, de fl. 5 a fl. 6 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 10-C do Cartório Notarial de Fornos de Algodres, a cargo da no-
tária, Marina da Conceição de Sousa Alves Martins de Carvalho, em
que foi constituída uma associação, de fim não lucrativo, que adop-
tou a designação Club Campo Sports Beiralta, a qual tem a sua sede
no lugar de Quinta de Courelas, na freguesia e concelho de Fornos
de Algodres, durará por tempo indeterminado e tem como objecto a
promoção e realização de actividades desportivas, participação e
organização de provas desportivas e actividades de desportos de
aventura.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal, os quais serão eleitos por um período de dois anos.

A associação obriga-se com a assinatura do presidente da direc-
ção.

Está conforme.

7 de Março de 2001. � A Notária, Marina da Conceição de Sousa
Alves Martins de Carvalho. 10-2-123 172

INSTITUTO DR. LUÍS AVELLAR DE AGUIAR

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Abril do ano de 2001,
a fl. 104 do livro de escrituras diversas n.º 1177-C do 14.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação com a denomi-
nação de Instituto Dr. Luís Avellar de Aguiar, a qual tem a sua sede
na Avenida de Elias Garcia, 76, 5.º, A, concelho de Lisboa.

A sociedade tem os seguintes objectivos:
Fomentar o estudo dos temas relacionados com o ensino e a edu-

cação, promovendo o desenvolvimento das ciências a elas conexas
e da cultura e fomentando a dignificação da actividade docente e de
investigação;

Cooperar para o desenvolvimento em favor de territórios, regi-
ões e países em vias de desenvolvimento;

Promover a assistência humanitária;
Proporcionar ajuda de emergência;
Proteger e promover os direitos humanos;
Sensibilizar a opinião pública para a necessidade de um relaciona-

mento cada vez mais empenhado com os países em vias de desenvol-
vimento;

Divulgar a realidade dos países em vias de desenvolvimento;
Promover a educação como factor imprescindível para o desenvol-

vimento integral das sociedades e para a existência e reforço da paz.
Podem ser associados efectivos quaisquer pessoas singulares maio-

res ou colectivas que exercem funções relacionadas com o ensino, a
formação vocacional e profissional, a educação, a saúde, a ciência e
a cultura e que manifestem interesse em contribuir para a concreti-
zação dos objectivos do instituto.

A assembleia geral poderá designar como associados honorários
cidadãos ou entidades, nacionais ou estrangeiros, que hajam presta-
do serviços relevantes em benefício das finalidades que o instituto
se propõe prosseguir.

A qualidade de associado efectivo pode adquirir-se por um dos
seguintes modos:

Apresentação, pelo interessado, de uma declaração de candidatura
subscrita por dois sócios e aceitação da mesma pelo conselho de
admissão;

Convite do conselho de direcção, precedido de parecer favorável
do conselho de admissão e aceite expressamente pelo destinatário;

Admissão, pela primeira assembleia geral, a realizar após a escri-
tura que constitui o Instituto.

2 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Carvalho Ber-
nardino da Silva Broega. 10-2-123 273

CAMP � CLUB DE AMIGOS MOTARD�S DE PENAFIEL

Certifico que, por escritura lavrada no dia 12 de Março do cor-
rente ano, a fls. 41 e seguintes do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 195-E do Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a cargo
do notário, licenciado Norberto Augusto Fonseca Cardoso, foi cons-
tituída uma associação com a denominação em epígrafe, com sede
no lugar da Igreja, freguesia de Milhundos, concelho de Penafiel, e
tem como objectivo a promoção e apoio a iniciativas inerentes ao
desporto motorizado em geral e aos motociclos em particular.

Podem ser associados quaisquer entidades, singulares ou colecti-
vas, que se identifiquem com o objectivo da associação.

A direcção poderá aplicar as sanções previstas nas alíneas a), b)
e c) dos estatutos, compete a esta a aplicação das referidas sanções,
com excepção da demissão que é da competência da assembleia ge-
ral, sob proposta da direcção.

Está conforme o original.

12 de Março de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela de Castro
Coutinho Cordeiro. 10-2-123 194

A. B. A. � ACADEMIA DE BILHAR DE ALMEIRIM

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2001, exarada a
fls. 69 v.º e seguintes do livro de notas n.º 545-D do Cartório Nota-
rial de Almeirim, foi constituída a pessoa colectiva com a denomi-
nação em epígrafe.

A associação vai ter a sua sede na Rua de Aniceto do Rosário, 16,
1.º, direito, freguesia e concelho de Almeirim, e tem por objecto a
informação e divulgação, prática e debate do bilhar desportivo.

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

Está conforme o original e, na parte omitida, nada há em contrá-
rio ou além do que nesta se narra ou transcreve.

2 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosa Mar-
ques da Costa Dias Ferreira. 10-2-123 195
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F4 � ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM E CULTURA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 1 v.º a fl. 2 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 224-D do 2.º Cartório
Notarial de Almada, a cargo da notária, licenciada Maria Luísa Vi-
eira Elvas da Silva, foi constituída uma associação com a denomina-
ção em epígrafe, com sede na Avenida de 25 de Abril, 39, piso in-
termédio, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

A associação tem por objecto: organizar acções de índole cultural
sem fins lucrativos, preferencialmente na área da fotografia, desen-
volver actividades de solidariedade social, promover estudos e pro-
jectos de investigação em colaboração com outras entidades públi-
cas e privadas.

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

A direcção é composta por presidente, vice-presidente, tesourei-
ro, secretário-geral e um vogal.

A associação obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pelas
assinaturas do presidente da direcção e do seu tesoureiro.

É certidão que fiz extrair e está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Adélia Maria Rodrigues
Peixe Quintãs. 10-2-123 196

FAIRE � FÓRUM ACADÉMICO PARA A INFORMAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO EXTERNA

Certifico que, por escritura de 21 de Março de 2001, iniciada a
fl. 43 do livro de notas para escrituras diversas n.º 161-F do 2.º Car-
tório Notarial de Aveiro, a cargo do notário José Carreto Lages, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com
sede provisória na Casa Municipal da Juventude, freguesia de Vera
Cruz, na cidade de Aveiro, tem a sua duração por tempo indetermi-
nado e o seu objecto consiste no apoio aos seus membros a nível
formativo, informativo e técnico, a representação externa dos seus
membros e a promoção da internacionalização do associativismo
estudantil. Para cumprir este objecto poderá o Faire cooperar com
outras entidades públicas e privadas.

Podem ser associados do Faire as pessoas colectivas associativas
de carácter estudantil que aceitem os estatutos da associação, peçam
a sua adesão e seja aceita a sua candidatura, os quais serão admitidos
em assembleia geral.

São excluídos os associados que:
a) Solicitem a sua desvinculação mediante comunicação por es-

crito à comissão executiva;
b) Deixem de realizar o pagamento das quotas, por período supe-

rior a dois anos;
c) Mediante deliberação da assembleia geral se reconheça que fal-

taram ao cumprimento das obrigações estatutárias e regulamentares
ou atentarem contra os interesses da associação.

Está conforme o original.

21 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Oliveira Costa dos Santos Pinto. 10-2-123 198

AREXPLORATÓRIODASARTES. ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 27 de Março de 2001, lavrada a
fl. 71 do livro n.º 129-D do 4.º Cartório Notarial de Coimbra, a car-
go da licenciada Maria Dina de Freitas Alves Martins, notária do
mesmo, foi constituída uma associação sem fins lucrativos com a
denominação em epígrafe, abreviadamente designada por
Arexploratóriodasartes, com sede em Coimbra, na Quinta da Fonte,
Edifício Santa Rita, lote 23, 8.º, B.

A associação tem por fim a criação de um exploratório, interdis-
ciplinar, das artes, para a produção e promoção de actividades cul-
turais e artísticas, designadamente nos domínios das artes do palco
e performativas; artes plásticas; artes musicais e literatura, bem como
a edição, produção e co-produção editoriais, teóricas ou pedagógicas
nas áreas acima designadas.

Podem ser associados efectivos do Aerxploratóriodasartes pesso-
as singulares (maiores de 18 anos), bem como pessoas colectivas,
nacionais e internacionais, cuja qualidade lhe será atribuída em as-
sembleia geral, que reúna, pelo menos, três quartos dos seus mem-
bros e por uma maioria qualificada de três quartos dos seus associa-
dos; associado honorário, pessoa ou entidades que, por serviços,
donativos ou méritos considerados especialmente relevantes contri-
buam para a realização dos fins da associação, os quais beneficiam

de todos os direitos correspondentes aos associados efectivos, salvo
o de serem considerados para efeito de quórum.

A perda da qualidade de associado obedece às mesmas formalida-
des para a aquisição.

A sua duração é por tempo indeterminado.

Está, na parte respeitante, em conformidade com o original.

27 de Março de 2001. � A Ajudante, Maria José Lopes Montes
André. 10-2-123 205

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE GUALTAR

Constituição de associação

Certifico que, por escritura outorgada ontem, exarada a fl. 89 do
livro n.º 303-H do 1.º Cartório Notarial de Braga, a cargo do notá-
rio, licenciado Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, foi cons-
tituída a Associação com a denominação em epígrafe, com sede no
lugar da Escola, freguesia de Gualtar, da cidade de Braga, tendo por
objecto o apoio a crianças, jovens e idosos.

Está conforme o original, na parte transcrita.

22 de Março de 2001. � O Ajudante Principal, José da Costa
Fernandes. 10-2-123 211

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DO ALTO DO FACHO

Certifico que, por escritura lavrada no dia 13 de Março corrente,
com início a fl. 44 do livro de notas para escrituras diversas n.º 116-C
do Cartório Notarial de Macedo de Cavaleiros, a cargo da notária,
licenciada Ana Maria Gomes dos Santos Reis, foi constituída uma
Associação com a denominação em epígrafe, também designada su-
mariamente como ACPAF, com sede na aldeia e freguesia de
Lamalonga, município de Macedo de Cavaleiros, e tem o seguinte
objecto social:

Desenvolver e promover a prática das actividades cinegéticas;
O ordenamento e fomento cinegético, nomeadamente a gestão e

exploração de zonas de caça;
As actividades dos serviços relacionados com a silvicultura e a

exploração florestal.
De acordo com o objecto social a ACPAF prossegue os seguintes

fins:
a) A representação dos seus sócios perante os organismos estadu-

ais e organizações de caçadores a nível regional e nacional, sem
prejuízo da sua própria actuação;

b) A promoção e organização das práticas de caça nas suas diver-
sas modalidades;

c) Incentivar o espírito ético na prática da caça e colaborar na
sua regulamentação;

d) O estudo dos problemas que dizem respeito à caça em Portugal;
e) A promoção e divulgação de acções de fomento, conservação

e ordenamento das espécies cinegéticas;
f) Procurar harmonizar os interesses dos caçadores, com os dos

agricultores ou outros cidadãos interessados na fruição da fauna;
g) Gerir zonas de caça dentro do território nacional, na figuras

previstas e permitidas por lei;
h) Fomentar e promover acções de florestação e maneio de ter-

renos incultos;
i) Promover acção de carácter lúdico e social, promovendo a caça

como factor de desenvolvimento rural.
§ único. Por deliberação da assembleia geral, a associação poderá

dedicar-se a outras actividades que sejam legais e que estejam inter-
ligadas com a actividade cinegética.

São duas as categorias de sócios: efectivos e honorários.
São sócios efectivos os que como tal hajam sido admitidos pela

assembleia geral mediante proposta da direcção e a requerimento
fundamentado de, pelo menos, dois sócios efectivos; e estão vin-
culados ao pagamento de uma jóia inicial e de uma quota trimestral
a fixar pela assembleia geral.

São sócios honorários as pessoas ou entidades que como tal sejam
declaradas pela assembleia geral, mediante proposta fundamentada
da direcção ou de, pelo menos, 20 sócios e desde que tenham pres-
tado serviços relevantes à associação ou aos fins que esta visa pros-
seguir. Estes sócios estão dispensados do pagamento de quotas e, no
caso de até ao momento da proclamação pela assembleia geral se-
rem alheios à ACPAF, de jóia.
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Perdem a qualidade de sócio:
a) Os que se demitam mediante carta dirigida à direcção;
b) Os que não pagarem as suas quotas durante um ano e que, sen-

do instados pela direcção a fazê-lo, o não façam durante o prazo de
30 dias ou não forneçam explicações plausíveis e devidamente com-
provadas para esse facto;

c) Os que, por algum modo, atentem contra os fins da associação
consagrados nos presentes estatutos e sejam declarados indesejáveis
pela assembleia geral, sob proposta fundamentada da direcção;

d) Os que infringirem gravemente os seus deveres de sócios e se-
jam declarados indesejáveis pela assembleia geral sob proposta fun-
damentada da direcção.

A violação dos deveres dos sócios é passível da aplicação das penas
de admoestação e de suspensão até um ano, a qual é da competência
da direcção após audiência prévia do visado.

§ único. Da pena de suspensão cabe recurso para a assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 214

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DA CERCA

Certifico, narrativamente, que, por escritura outorgada em 22 de
Setembro de 2000, exarada de fl. 116 a fl. 116 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º 112-A do Cartório Notarial de Peso da
Régua, a cargo do notário, licenciado Fernando Manuel Cardoso de
Sousa, foi constituída uma Associação que adopta a denominação
Associação de Caçadores e Pescadores da Cerca, com sede no lugar
de Casal do Meio, freguesia de Anreade, do concelho de Resende, a
qual tem por fim a prática de actividades desportivas com arma de
fogo, arco ou besta, actividades desportivas em cursos de água doce,
pesca, exploração de zonas de caça e campos de treino de caça e
criação de caça em cativeiro, actividades agrícolas, piscícolas e
cinegéticas e concessões de pesca, pagando os associados uma quota
mensal mediante proposta da direcção.

São órgãos da Associação em epígrafe: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

Está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Sílvia Maria Pinto
Marinho. 10-2-123 215

ASSOCIAÇÃO MUSICAL OS ANDARILHOS

Certifico que, aos 29 de Janeiro de 2001, de fl. 51 a fl. 51 v.º do
livro de escrituras n.º 11-D do Cartório Notarial de Baião, a cargo
da notária interina, Cármen Maria Coelho Mota Neves, foi exarada
uma escritura de constituição de associação com a denominação de
Associação Musical Os Andarilhos, com sede na Rua da Constitui-
ção, 1979, 2.º, frente, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto,
que tem por objecto a promoção sócio-cultural e educativa sem fins
lucrativos; ensino de instrumentos musicais tradicionais portugue-
ses; promoção de grupos tradicionais portugueses e recolhas
etnográficas; criação de espectáculos de música tradicional.

Está conforme e certifico que, na parte omitida da referida escri-
tura, nada há em contrário ou além do que aqui se narra ou trans-
creve.

29 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 217

GRUPO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE
DE BENFICA DO RIBATEJO

Certifico que, por escritura pública de 7 de Março de 2001, exa-
rada de fl. 55 v.º a fl. 57 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 544-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi constituída a asso-
ciação com a denominação Grupo de Dadores Benévolos de Sangue
de Benfica do Ribatejo.

A associação tem a sua sede na Rua Direita, loja do mercado, sem
número de polícia, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de
Almeirim, e tem por objecto dadores de sangue para fins humanitá-
rios.

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

Está conforme o original e, na parte omitida, nada há em contrá-
rio ou além do que este se narra ou transcreve.

7 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ema Maria Antu-
nes Osório Filipe. 10-2-123 225

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO MONTE PALMA

Extracto

Certifico que, por escritura de 27 de Março de 2001, exarada a
fl. 56 do livro de notas para escrituras diversas n.º 23-C do Cartório
Notarial de Cuba, foi constituída uma Associação de personalidade
jurídica denominada Associação de Caçadores do Monte Palma, com
sede em Penilhos, freguesia de São João dos Caldeireiros, concelho
de Mértola, tendo como objecto a exploração da caça associativa e
municipal, tendo como órgãos sociais a assembleia geral, da qual faz
parte uma mesa composto por um presidente e dois vogais, a direc-
ção, composta por um presidente, um tesoureiro e três vogais, e o
conselho fiscal, composto por três membros. A Associação obriga-
-se com as assinaturas do presidente e do tesoureiro, ou com as de
três dos seus membros, sendo um deles o presidente ou o tesoureiro.
A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

Está conforme.

 27 de Março de 2001. � A Notária, Maria José Maio de Sousa
Ferreira. 10-2-123 226

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL
QUINTA DAS DÁLIAS

Certifico que, por escritura de 29 de Março de 2001, lavrada de
fl. 43 a fl. 44 do livro de notas para escrituras diversas n.º 401-H do
13.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Maria
Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foi constituída uma Associação
sem fins lucrativos, por tempo indeterminado, com a denominação
em epígrafe, com sede na Rua de Bento de Jesus Caraça, lote 77,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Famões, concelho de Odivelas,
constando dos respectivos estatutos que a Associação tem por ob-
jectivos a promoção de actividades desportivas (prática de modali-
dades desportivas amadoras, federadas ou não, principalmente a ní-
vel de jovens) e de actividades recreativas e culturais (jogos
populares, sala de convívio, ATL, ludoteca, espectáculos, diversões
e realizações culturais).

1 � Poderão ser associados todos aqueles que se identificarem com
os objectivos constantes nos estatutos, sendo o seu processo de
admissão fixado pela direcção.

2 � A qualidade de associado poderá ser retirada em casos de
comportamento lesivo dos interesses da Associação, apreciado em
assembleia geral por proposta da direcção.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2001. � O Ajudante, Vítor José Canha de Oliveira.
10-2-123 227

CLUBE DESPORTIVO DE CAÇADORES DE SETE

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2001, exarada a
fl. 10 do livro de notas para escrituras diversas n.º 24-C do Cartório
Notarial de Cuba, foi constituída uma associação de personalidade
jurídica denominada Clube Desportivo de Caçadores de Sete, com
sede no Monte da Sete, Largo do Centro, 3, freguesia de Santa Bár-
bara de Padrões, concelho de Castro Verde, tendo como objecto a
prática de actividades recreativas, desportivas e culturais no âmbito
da caça, pesca, tiro e cinofilia. Prática de actividades relacionadas
com reprodução e repovoamentos de espécies cinegéticas preserva-
ção da fauna, tendo como órgãos sociais a assembleia geral, da qual
faz parte uma mesa composta por um presidente e dois secretários,
a direcção, composta por um presidente, um vice-presidente, um
tesoureiro e dois secretários, e o conselho fiscal, composto por um
presidente, um vogal e um relator. A associação obriga-se com as
assinaturas conjuntas de quaisquer três membros da direcção ou com
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as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro. Nas opera-
ções financeiras são obrigatórias, pelo menos, duas assinaturas, sen-
do uma delas a do tesoureiro. Nos actos de mero expediente bastará
a assinatura de qualquer membro da direcção. A duração do mandado
dos órgãos da associação é de dois anos.

Está conforme.

11 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Gertrudes Aroeira
Soudo Teixeira. 10-2-123 231

DESPERTAR PARA A MÚSICA/ASSOCIAÇÃO
CULTURAL DA REGIÃO ALENTEJO

Extracto

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2001, exarada de
fl. 17 a fl. 17 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 157-F
do Cartório Notarial da Baixa da Banheira, a cargo da licenciada
Maria Teresa Morais Carvalho de Oliveira, notária do referido Car-
tório, foi constituída a associação Despertar para a Música/Associa-
ção Cultural da Região Alentejo, com sede na Rua dos Eucaliptos,
36, Bairro da Malagueira, freguesia de Évora (Sé), concelho de Évora,
que tem por objecto divulgar a música, o folclore, o canto, dança,
promover e realizar concursos relacionados com estas actividades e
espectáculos.

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

Podem ser associados:
1) As pessoas individuais ou colectivas que se proponham prosse-

guir os objectivos da associação;
2) As pessoas colectivas admitidas como associadas devem fazer-

-se representar por outra pessoa singular devidamente credenciada
pelo órgão estatutariamente competente;

3) A admissão de associados é da competência da assembleia geral
e depende da aprovação de uma maioria qualificada de dois terços
dos associados.

São deveres dos associados:
a) Pagar as quotas e outros encargos fixados pelos presentes esta-

tutos, regulamento ou os determinados pela assembleia geral;
b) Participar nos trabalhos da associação e colaborar em todas as

iniciativas que contribuam para o seu bom nome e progresso;
c) Cumprir os estatutos e as deliberações dos órgãos sociais.

Está conforme.

19 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 232

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA
E CULTURAL DE PÊRO SOARES

Certifico que, por escritura de 2 de Abril do ano 2001, lavrada no
Cartório Notarial da Guarda, a fl. 126 do livro respectivo n.º 202-G,
foram alterados totalmente os estatutos da Associação com a deno-
minação em epígrafe e sede no lugar e freguesia de Pêro Soares,
concelho da Guarda, e tem por objectivos defender os interesses das
populações de Pêro Soares e outros que o solicitem no concelho da
Guarda, e tem por fins principais a solidariedade social, recreio,
desporto e cultura.

Está conforme.

2 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 234

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CUTURAL
DE MEIXEDO � SALZEDAS

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 50 v.º e seguin-
tes do livro n.º 43-C do Cartório Notarial de Tarouca, a cargo do
notário, licenciado João Manuel Alves de Oliveira, foi constituída
uma Associação com a denominação Associação Recreativa e Cul-
tural de Meixedo � Salzedas, com sede no lugar de Meixedo, fre-
guesia de Salzedas, deste concelho, tendo por objecto actividades de
âmbito cultural, recreativo e desportivo para todos os associados,
podendo ser associados todos os indivíduos residentes ou não em
Meixedo com mais de 18 anos e os menores de 7 a 18 anos com

autorização paternal, e sendo excluídos os que deixarem de exercer
a actividade representada pela Associação, os que se demitirem, os
que deixarem de pagar as suas quotas durante seis meses consecuti-
vos, os que tenham praticado actos contrários aos objectivos da
Associação ou susceptíveis de afectarem gravemente o seu prestígio.

Conferido, está conforme.

9 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 10-2-123 235

A. D. O. C. � ASSOCIAÇÃO DE OCUPAÇÃO
CONSTANTE

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fls. 62 e seguin-
tes do livro de notas n.º 834-B do 2.º Cartório Notarial de Braga,
foi constituída uma associação de fins não lucrativos sob designação
de A. D. O. C. � Associação de Ocupação Constante, com sede na
Travessa do Cónego Manuel Faria, 60, 1.º, esquerdo, desta cidade, a
qual tem por objecto a conjugação ensino/aprendizagem com a di-
namização dos tempos livres de crianças, jovens e adultos, divulga-
ção de novas tecnologias, a prossecução de acções multifacetadas
nas áreas cultural, recreativa, desportiva, educativa e pedagógica, e
a promoção e a protecção do património cultural, ambiental e his-
tórico.

Mais certifico que os estatutos da associação nada estipulam quanto
à admissão e exoneração de associados.

5 de Dezembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 10-2-123 236

DÉDALO � ASSOCIAÇÃO CUTURAL

Extracto

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial da
Vidigueira no dia 23 de Março de 2001, lavrada a fls. 14 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 81-C, foi constituída
uma associação denominada Dédalo � Associação Cultural, tem a
sua sede na Estrada da Ponte, 2, Santo Isidoro, concelho de Mafra,
cujo objectivo é a promoção e divulgação de actividades culturais e
artísticas, sendo estas teatro, música, literatura, exposição, dança e
formação dos sócios dentro destas áreas.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2001. � O Notário, Ardechir Cae-Cobade
Rostom. 10-2-123 237

CONVENTUALIDADES ASSOCIAÇÃO JUVENIL
E CULTURAL

Extracto

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial da
Vidigueira no dia 23 de Março de 2001, lavrada a fls. 15 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 81-C, foi constituída
uma associação denominada Conventualidades Associação Juvenil e
Cultural, tem a sua sede na Estrada da Ponte, 2, Santo Isidoro, con-
celho de Mafra, cujo objectivo é a promoção e divulgação de acti-
vidades culturais, artísticas e recreativas no concelho de Mafra, sen-
do estas teatro, música, literatura, exposição, dança, desporto e
formação dos sócios dentro destas áreas.

Fomentar o interesse dos jovens do concelho através de activida-
des que permitam a criação de laços culturais e cívicos no referido
concelho.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2001. � O Notário, Ardechir Cae-Cobade
Rostom. 10-2-123 238
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ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DO AZINHALINHO � REDONDO

Certifico que, por escritura lavrada em 26 de Março de 2001, de
fl. 52 a fl. 52 v.º do livro n.º 30-C do Cartório Notarial de Redon-
do, foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe,
com sede no Largo do Valado, 10, na vila, freguesia e concelho de
Redondo, tendo como objecto a prática do desporto de caça e pes-
ca, gestão e aproveitamento dos recursos cinegéticos e piscícolas.

Podem ser associados todos os indivíduos juridicamente capazes e
que não tenham sido anteriormente condenados pela prática de qual-
quer crime de caça ou pesca ilegal.

Está conforme com o original na parte transcrita.

28 de Março de 2001. � A Ajudante, Diamantina de Fátima
Perdigão Pereira Catronga. 10-2-123 239

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A SAÚDE
DA MULHER

Certifico que, por escritura de 13 de Julho do ano 2000, lavrada
de fl. 38 a fl. 39 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 160-N
do 9.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado
João Carlos Osório de Almeida Mateus, foi constituída uma Associ-
ação sem fins lucrativos que durará por tempo indeterminado, que
adopta a denominação de Associação Portuguesa para a Saúde da
Mulher, abreviadamente APOSAM, tem a sua sede na Rua de Gon-
çalves Crespo, 11, freguesia de Arroios, concelho de Lisboa, e tem
por objecto promover a saúde e a qualidade de vida da população
feminina, especialmente no que concerne a situações mais comuns
e ou mais graves da vida da mulher, como o problema do climatério,
prevenção de doenças cárdio-vasculares, ósseas e cancro, através da
cooperação com as entidades públicas e privadas que actuam na área
da saúde, de acções de informação junto da população, obtenção de
fundos e concessão de apoios para a promoção da saúde na área do
seu objecto, nomeadamente concedendo bolsas e subsídios para a
formação de técnicos e para a criação de serviços de diagnóstico,
tratamento e ou investigação em qualquer parte do País.

Os associados são os fundadores, os beneméritos, os honorários e
os efectivos. São fundadores os que outorgaram a escritura pública
de constituição: são beneméritos aqueles que, através das duas dota-
ções, desempenham um importante papel na realização das activi-
dades prosseguidas pela APOSAM; são honorários os que, pela sua
acção pessoal e ou prestígio, prestam um importante contributo para
a concretização do objecto da Associação e que procedam ao paga-
mento atempado das suas quotas.

Perde a qualidade de associado todo aquele que, com a sua condu-
ta, tenha contribuído para prejudicar a APOSAM, ou que tenha dei-
xado injustificadamente de pagar a respectiva quota durante um
período igual ou superior a dois anos.

A admissão, bem como a exclusão, é decidida pela assembleia geral,
sob proposta da direcção.

Vai conforme.

20 de Julho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 245

FUN BOWLING CLUB

Certifico que, por escritura de 21 de Março de 2001, lavrada de
fl. 96 a fl. 96 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 151-D
do Cartório Notarial de Sobral de Monte Agraço, foi constituída uma
associação, sem fins lucrativos, denominada Fun Bowling Club, com
sede na Avenida Lusíada, Centro Colombo, loja A, 206 e 206-A,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, e tem por objecto activi-
dades desportivas de bowling, agrupar adeptos da modalidade des-
portiva de bowling e promover eventos de bowling.

Está conforme, nada havendo na parte omitida além ou em con-
trário do que se certifica.

21 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Santos Coelho. 10-2-123 246

CASA DE PESSOAL DO INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Certifico, narrativamente, que, por escritura outorgada no 4.º
Cartório Notarial de Lisboa no dia 28 de Novembro último, exarada
a fl. 43 do livro de notas para escrituras diversas n.º 617-B, foi
constituída uma associação por tempo indeterminado, sem fins lu-
crativos, com a denominação Casa de Pessoal do Instituto do Em-
prego e Formação Profissional, com sede em Lisboa, na Avenida de
José Malhoa, 11, e tem por objecto a promoção cultural, social,
desportiva e recreativa dos seus associados.

2 � A Casa do Pessoal tem carácter neutral do ponto de vista
político e religioso, defendendo o amadorismo em todas as suas
actividades.

3 � A Casa do Pessoal goza de personalidade jurídica e detém
capacidade para exercer os direitos e assumir as obrigações necessá-
rias à melhor prossecução dos seus fins.

4 � A sede da Casa do Pessoal é em Lisboa, na Avenida de José
Malhoa, 11, rés-do-chão, em instalações concedidas pelo Instituto
do Emprego e Formação Profissional, sem prejuízo da criação de
secções nas diferentes delegações regionais do Instituto do Emprego
e Formação Profissional.

Está conforme o original.

16 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 247

IGREJA EVANGÉLICA DO ALTO DO MOINHO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 6 v.º a fl. 7 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 92-J do 2.º Cartório Nota-
rial de Almada, a cargo da notária, licenciada Maria Luísa Vieira
Elvas da Silva, foram alterados os estatutos da associação com a
denominação em epígrafe quanto à sua sede, que foi transferida para
a Rua de Ramalho Ortigão, 1, Alto do Moinho, Corroios, Seixal, e,
em consequência, foi alterado o artigo 2.º dos estatutos, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A associação tem a sua sede na Rua de Ramalho Ortigão, 1, Alto
do Moinho, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

É certidão que fiz extrair e está conforme.

23 de Março de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 258

ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES
DE AZAMBUJA

Certifico que, por escritura realizada no dia 19 de Fevereiro de
2001, exarada a fls. 64 e seguintes do livro n.º 334-B do 1.º Cartó-
rio Notarial de Vila Franca de Xira, foi constituída uma Associação
denominada Associação do Grupo de Forcados Amadores de Azam-
buja, com sede em Azambuja, no Bairro da Ónia, zona 2, Rua Um,
rés-do-chão, freguesia e concelho da Azambuja, tendo como objecto:
apoiar iniciativas de pesquisa, estudo, recolha, divulgação, reconhe-
cimento e distinção, relativamente a todos os componentes da fes-
ta brava, particularmente do forcado. Para a prossecução dos seus
objectivos a Associação propõe-se ainda preservar, honrar e digni-
ficar a figura do forcado e a sua tradicional mística, bem como
aprofundar, desenvolver e promover o ensino e demonstração da
data de pegar toiros ou de qualquer outra expressão artística no âmbito
da festa brava. Podem associar-se todos os indivíduos que se identi-
fiquem com os objectivos da Associação e aceitem os estatutos e
regulamentos. Constituem receitas da Associação a jóia inicial e a
quota mínima mensal, cujo montante será fixado em assembleia geral,
e quaisquer donativos ou subsídios que lhe sejam atribuídos.

São órgãos da Associação: a mesa da assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal. O mandato dos órgãos sociais é de quatro anos,
podendo ser reeleitos.

No que estes estatutos sejam omissos rege o regulamento geral
interno, cuja aprovação e alterações são da competência da assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante Principal, José Alberto
Pires Nunes. 10-2-123 267
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GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO
DA FREGUESIA DE ALVEGA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, exa-
rada a fls. 70 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 110-F do Cartório Notarial de Abrantes, a cargo da respectiva
notária em substituição, licenciada Maria da Graça Semedo Dias
Chambel, foi alterado o artigo 6.º dos estatutos da associação sem
fins lucrativos com a denominação Grupo Folclórico e Etnográfico
da Freguesia de Alvega, pessoa colectiva n.º 504588460, com sede
na Rua da Restauração, no lugar de Monte Galego, freguesia de
Alvega, concelho de Abrantes, constituída por escritura lavrada,
também neste Cartório, a fls. 29 e seguintes do livro de notas para
escrituras diversas n.º 72-F.

Está conforme ao original, e declara-se que, na parte omitida, nada
há que amplie, restrinja, modifique ou condicione.

28 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz de
Jesus dos Santos Bioucas. 10-2-123 268

ANETIE � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E ELECTRÓNICA

Certifico que, por escritura lavrada em 23 de Março corrente, a
fl. 60 do livro de escrituras diversas n.º 1176-C do 14.º Cartório
Notarial de Lisboa, foram alterados os estatutos da Associação com
a denominação de ANETIE � Associação Nacional das Empresas
das Tecnologias de Informação e Electrónica, a qual tem a sua sede
no Pólo Tecnológico de Lisboa, lote 1, em Lisboa, freguesia de
Carnide.

Que a Associação tem como objecto defender os interesses do
sector empresarial das tecnologias de informação e electrónica e
promover o seu crescimento sustentado.

Podem ser associados da Associação as pessoas colectivas que,
estando interessadas no objecto da mesma, aceitem cumprir os esta-
tutos e tenham base tecnológica própria instalada em Portugal.

A qualidade de associado adquire-se por deliberação da direcção
sobre proposta subscrita pelo candidato, em que este declare a sua
adesão aos estatutos.

30 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Carvalho Bernardino da Silva Broega. 10-2-123 269

RUMO � ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO, SOCIAL E CULTURAL DE AMIEIRA DO
TEJO.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2001, lavrada de
fl. 88 v.º a fl. 90 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 40-B
do Cartório Notarial de Nisa, a cargo da notária, licenciada Paula
Cristina de Figueiredo Bettencourt Mendonça Fragoso, foi consti-
tuída, por tempo indeterminado, uma associação com a denomina-
ção em epígrafe, com sede no edifício da Junta de Freguesia, sito no
Largo do Espírito Santo, na freguesia de Amieira do Tejo, concelho
de Nisa, cujo objectivo consiste em:

1) Através de iniciativas de base comunitária, o desenvolvimento
local da freguesia de Amieira do Tejo e respectivo concelho, em
termos económicos, sociais e culturais;

2) No âmbito do propósito de dar expressão organizada à verten-
te social, na qualidade de instituição particular de solidariedade soci-
al, a associação poderá criar e manter, entre outras, as seguintes
actividades:

a) Centro de idosos nas valências de acolhimento temporário ou
permanente e centros de dia ou de convívio;

b) Organização de tempos livres (OTL) contemplando cursos de
alfabetização e cursos práticos de formação profissional;

c) Animação sócio-cultural;
d) Actividade de tempos livres (ATL).
3) A organização e funcionamento dos diversos sectores de acti-

vidade constarão de regulamentos internos a elaborar pela direcção;
4) A associação, em ligação com instituições, associações e ou-

tras entidades a nível regional ou nacional e com a população da
freguesia e concelho, procurará a promoção e valorização dos seus
recursos humanos, assim como a sua fixação.

Podem ser associados as pessoas singulares, maiores de 18 anos, e
as pessoas colectivas propostas por um associado e que detenham a
devida aprovação da direcção da associação.

Poderão ainda ser admitidos como associados menores de 18 anos
devidamente autorizados por quem exerça o seu poder paternal e a
quem caberá a sua representação em assembleia geral.

Perdem a qualidade de associados aqueles que:
a) Pedirem a sua exoneração;
b) Abandonarem, injustificadamente, o cargo para que tenham sido

eleitos.
A demissão é aplicada aos associados que, por actos dolosos, te-

nham prejudicado material ou moralmente a associação ou que não
liquidem as respectivas quotas num prazo superior a 13 meses, após
notificação e prazo fixado pela direcção.

Está conforme o original.

30 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Tremoço Barreto. 10-2-123 270

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ACTIVIDADES
SUBAQUÁTICAS

Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 2000, lavrada de
fl. 129 a fl. 131 v.º do livro de notas n.º 173-C do 21.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Lídia Pereira Nu-
nes de Meneses, foram alterados parcialmente os estatutos desta Fe-
deração no que respeita ao seu artigo 2.º, n.º 2 do artigo 11.º, n.os

1 e 3 do artigo 20.º, n.º 2 do artigo 31.º, alíneas g) e h) do n.º 2 do
artigo 32.º, n.º 3 do artigo 36.º, n.º 2 do artigo 39.º, n.º 2 do ar-
tigo 41.º, n.º 2 do artigo 42.º, n.º 2 do artigo 44.º e artigo 45.º

No que respeita à sede cumpre-me informar que a Federação Por-
tuguesa de Actividades Subaquáticas, abreviadamente designada por
FPAS, tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Frei Manuel Cardoso,
39, freguesia de São João de Brito, em Lisboa. Por simples delibera-
ção da direcção pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

26 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 271

GRUPO BOMBOS DE PENDILHE

Sede: Rua de Aquilino Ribeiro, 35, 4.º, I, Marvila, Lisboa

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 18 de Setembro
do corrente, lavrada de fl. 64 a fl. 64 v.º do livro de notas para
escrituras diversas n.º 364-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a associação com a denominação e sede em epígrafe,
constando dos respectivos estatutos:

1) Que tem por fins a promoção de actividades culturais, recrea-
tivas e desportivas;

2) Que podem ser admitidos como sócios todos os indivíduos de
ambos os sexos, sem distinção de raça, religião ou cor política, com
bom comportamento moral e cívico; e

3) Que os sócios que infringirem os estatutos ou regulamentos não
acatarem as determinações dos corpos gerentes, ofenderem algum
dos membros ou qualquer sócio, proferirem expressões ou pratica-
rem actos impróprios de pessoas de boa educação, ponham em cau-
sa ou afectem os interesses morais e materiais da associação, re-
cusem injustificadamente ou abandonem o cargo social para que
tenham sido designados ou ainda os que não pagarem pontualmente
as suas quotas ficarão sujeitos às seguintes penas: advertência, mul-
ta, suspensão, eliminação e expulsão.

Está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Célia
Fernandes de Abreu Gomes da Silva. 10-2-123 272

RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL DE GONDARÉM

Extracto

Constituição de associação

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada no dia 24 de
Abril de 2001, exarada de fl. 62 a fl. 64 v.º do livro de notas para
escrituras diversas n.º 64-D do Cartório Notarial de Vila Nova de
Cerveira, foi constituída uma associação denominada Rancho Fol-
clórico Infantil de Gondarém, nos termos seguintes:

Denominação: Rancho Folclórico Infantil de Gondarém.
Duração: tempo indeterminado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 121 � 25 de Maio de 200111 362-(10)

Sede: Escola Primária de Gondarém, freguesia de Gondarém, con-
celho de Vila Nova de Cerveira.

Objecto: a aprendizagem e divulgação de danças de folclore e es-
pectáculos de folclore.

Condições essenciais para a admissão: constarão do regulamento
interno.

Vai conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante, em exercício, Clarice da
Encarnação Martins Leal Romeu. 10-2-123 285

CLUBE DE CAÇADORES DA GOLDRA DE BAIXO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 21 de Março de
2001, lavrada a fl. 149 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 211-D do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, li-
cenciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi reali-
zada uma escritura de constituição da associação com a denomina-
ção em epígrafe, com sede no sítio da Goldra de Baixo, freguesia de
Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro, que tem por objectivo
actividades de carácter transitório, nomeadamente o exercício de
caça a pesca, o treino de cães de caça e a preservação, fomento e
fruição racional e equilibrada dos recursos cinegéticos, sem fins lu-
crativos.

Os associados pertencem a duas categorias: efectivos, que podem
ser fundadores ou supervientes e assinantes. Dispondo apenas os asso-
ciados efectivos de direito de voto e da possibilidade de elegerem e
serem eleitos.

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

Constituem fundos da associação: as quotizações periódicas com
que os associados concorrem para o património social e que vierem
a ser fixadas em assembleia geral; as receitas provenientes das acti-
vidades desenvolvidas necessárias à prossecução do fim da associação.

A associação dissolve-se com os votos em assembleia geral de,
pelo menos, três quartos de todos os associados, e, nos casos e ter-
mos previstos na lei e salvo disposição em contrário, os bens que
resultam da dissolução partilhar-se-ão igualmente entre os sócios efec-
tivos.

Está conforme.

21 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 10-2-123 293

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA
DA CARAPALHA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 18 de Abril do ano
2001, lavrada a fl. 45 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 126-F do 1.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a cargo da
notária, licenciada Maria Manuela Romão de Seabra Castel-Branco,
foram alterados os estatutos da Associação com a denominação em
epígrafe, com sede no Bairro da Carapalha, na freguesia e concelho
de Castelo Branco, referentes à remodelação do título constitutivo,
bem como à alteração da denominação.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Beato Coelho de
Barros. 10-2-123 294

A PIPA � ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO INTEGRADA

Certifico que no dia 30 de Março de 2001, e exarada a fl. 42 do
livro de notas n.º 212-E do Cartório Notarial de Lagoa (Algarve),
foi outorgada uma escritura de alteração de estatutos da associação
com a denominação em epígrafe, com sede na Rua do Dr. Manuel
de Arriaga, freguesia e concelho de Silves, dando nova redacção ao
n.º 4 do artigo 12.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º
1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � O funcionamento dos órgãos sociais exige maioria de quórum.

Está conforme.

30 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Filomena
da Conceição Nunes Furtado Entradas. 10-2-123 295

CLUBE DESPORTIVO MONTENEGRO

Certifico, nos termos do n.º 2 do artigo 168.º do Código Civil, que,
por escritura de hoje, lavrada a fl. 61 do livro para escrituras diver-
sas n.º 222-A do 1.º Cartório Notarial de Faro, foi rectificada a re-
dacção do corpo do artigo 2.º dos estatutos da associação denomi-
nada Clube Desportivo Montenegro, com sede na Rua do Poeta
António Aleixo, 7, freguesia de Montenegro, concelho de Faro, a
qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

O Clube Desportivo Montenegro é uma associação sem fins lu-
crativos e tem como objectivos:

a) ...............................................................................................
b) ................................................................................................

Está conforme o original na parte transcrita.

26 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Arlinda de
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 10-2-123 296

ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL DE TALHINHAS

Certifico que, por escritura lavrada no dia 22 de Março corrente,
com início a fl. 10 do livro de notas para escrituras diversas n.º 117-C
do Cartório Notarial de Macedo de Cavaleiros, a cargo da notária,
licenciada Ana Maria Gomes dos Santos Reis, foi constituída uma
Associação com a denominação em epígrafe, com sede na aldeia e
freguesia de Talhinhas, município de Macedo de Cavaleiros, e dura-
rá por tempo indeterminado.

A Associação tem por objecto o desenvolvimento cultural e soci-
al da comunidade local.

Na prossecução do seu objecto a Associação visa a criação e a
manutenção de um centro de convívio social, podendo desenvolver
actividades que fomentem o bem-estar e uma sã convivência entre
os seus frequentadores. É proibida a prática de jogos de fortuna ou
azar.

A assembleia geral da Associação poderá instituir o pagamento de
uma jóia inicial e de uma quota mensal. Poderão ser aceitas associa-
dos beneméritos mediante o pagamento de uma jóia e quotas espe-
ciais.

A Associação observará completa neutralidade em matéria políti-
ca, religiosa e social.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal. Internamente, a assembleia geral é soberana e perante
ela responde a direcção.

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral são
as prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente as dos
artigos 175.º e 179.º do Código Civil.

A Associação, em tudo o que for omisso nestes estatutos, reger-
-se-á pelas normas de direito aplicáveis e pelo regulamento interno,
cuja aprovação e alterações são da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-123 297

AMDA � ASSOCIAÇÃO EM MÉRTOLA
PARA DESENVOLVER E ANIMAR

Extracto do título constitutivo

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2001, exarada de
fl. 8 a fl. 9 do livro de notas para escrituras diversas n.º 45-D do
Cartório Notarial de Serpa, a cargo da notária, licenciada Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino, foi constituída a associação, que
não tem por fim o lucro económico dos associados, de que se
extracta o seguinte:

Denominação: AMDA � Associação em Mértola para Desenvol-
ver e Animar.

Sede: Monte Xerife, 18, freguesia e concelho de Mértola.
Fins: desenvolver mecanismos que permitam a investigação e re-

alização de iniciativas de âmbito cultural, recreativo, artístico e
ambiental para benefício, usufruto e desenvolvimento dos seus asso-
ciados e jovens em geral, apoiar os jovens com vista à sua integra-
ção social e profissional, e promover a dinamização da vida cultural
dos jovens do e no concelho de Mértola.

Associados: são associados da associação todos os que se identifi-
carem com os objectivos constantes dos estatutos e preencham os
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requisitos aqui estabelecidos; o processo de admissão dos associados
será fixado pela direcção; a qualidade de associado pode ser retirada
em caso de comportamento considerado lesivo dos interesses da
associação.

Os órgãos da associação são: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

 A mesa da assembleia geral será presidida por uma mesa compos-
ta por três associados, eleita em lista maioritária.

A direcção é o órgão executivo da associação, constituída por três
elementos eleitos em lista maioritária.

O conselho fiscal é composto por três elementos eleitos pelo
método de Hondt.

Constituem receitas da associação:
Subsídios de entidades públicas ou privadas;
Produto de venda de edições próprias;
Quotização dos associados a fixar em assembleia geral e quaisquer

outras receitas que sejam atribuídas.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Vítor Manuel
Soares. 10-2-123 302

REAL ASSOCIAÇÃO DE LISBOA

Extracto

Certifico que, por escritura lavrada no 3.º Cartório Notarial de
Lisboa, a cargo da ajudante principal, Paula Vieira Azevedo, por
escritura lavrada neste Cartório, a fl. 25 do livro n.º 191-F, em 29 de
Março de 2001, foram alterados os estatutos da associação denomi-
nada Real Associação de Lisboa, abreviadamente designada por Real
de Lisboa, presentemente com sede na Rua do Carrião, 9, cave es-
querda, na freguesia de São José, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da associação é a divulgação, promoção e defesa da
instituição real, corporizada na coroa e na tradição portuguesas e a
prossecução de acções e de projectos de interesse cultural, social,
assistencial e de solidariedade que visem a dignificação, a valoriza-
ção e o desenvolvimento dos seus associados e da comunidade em
geral, podendo, para o efeito, colaborar com a administração cen-
tral ou local.

ARTIGO 21.º

Aquisição de qualidade e categorias de sócios

1 � Podem ser associados da Real de Lisboa pessoas singulares
maiores de 16 anos, bem como pessoas colectivas, nos termos do
regulamento interno.

2 � As pessoas singulares menores de 16 anos poderão pré-asso-
ciar-se nos termos do regulamento interno.

3 � Podem existir, nos termos do regulamento interno, associa-
dos honorários e beneméritos.

4 � A qualidade de associado carece de ser proposta por, pelo
menos, um associado no pleno gozo dos seus direitos e adquire-se
por deliberação da direcção, tornando-se efectiva, depois de paga.

ARTIGO 22.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados no pleno gozo dos seus direitos:
a) Participar nas assembleias gerais, apresentar propostas e exer-

cer o direito;
b) Eleger em assembleia geral, para quaisquer cargos associativos,

nos termos dos presentes estatutos e do regulamento interno;
c) Ser eleito, em assembleia geral, para quaisquer cargos

associativos, nos termos dos presentes estatutos e do regulamento
interno, desde que aprovada a sua admissão há mais de um ano;

d) Ser informados, sempre que o solicitem, sobre qualquer activi-
dade que constitua objecto da Real de Lisboa;

e) Colaborar e participar em todas as actividades organizadas pela
Real de Lisboa;

f) Propor novos associados.

ARTIGO 23.º

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as quotas;

b) Observar as disposições estatutárias, os regulamentos e as de-
liberações dos órgãos da Real de Lisboa;

c) Contribuir para a Real de Lisboa dando o apoio necessário ao
seu desenvolvimento e à realização dos seus objectivos;

d) Exercer com zelo, diligência, eficiência e lealdade os cargos
associativos para os quais venham a ser eleitos ou designados;

e) Comportarem-se dignamente de modo a salvaguardar o bom
nome e o prestígio da Real de Lisboa e da causa da monarquia em
Portugal.

ARTIGO 24.º

Perda da qualidade de associado

1 � Perdem a qualidade de associado os que pedirem à direcção a
sua demissão.

2 � Podem perder a qualidade de associado efectivo:
a) Os que violarem os deveres de associado, nomeadamente le-

sando culposa e reiteradamente os interesses e os fins da Real de
Lisboa e os da causa da monarquia em Portugal;

b) Os que deixarem de pagar pontualmente as suas quotas durante
dois anos consecutivos.

3 � Antes de ser deliberada a perda de qualidade de associado,
deverá ser ouvido o próprio interessado, querendo, e seguidamente
o conselho consultivo.

29 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ricardo Ferreira Lopes. 10-2-123 303

ASSOCIAÇÃO JUVENIL TRUPE BOOMERANG

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 89 a fl. 94 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 162-H do 1.º Cartório No-
tarial 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 Estrada da Ameixoeira, 35, 2.º, esquerdo, freguesia do Lu-
miar, concelho de Lisboa.

A Associação tem como fim a promoção de música étnica, atra-
vés da educação do jovem no contacto com a natureza.

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

Podem ser associados todos os que se identificarem com os fins
da Associação, mediante o pagamento de uma jóia inicial e de uma
quota mensal, em dinheiro, e de montantes a fixar em assembleia
geral.

Podem ser excluídos os associados que, por actos ou palavras ou
escritos, ofendam ou prejudiquem o bom nome da Associação, ou os
que deixem de pagar as quotas e nessa situação se mantenham de-
corrido um ano após o aviso de atraso de pagamento, sem que para
tal haja um motivo justificado e reconhecido pela direcção.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Filipe Men-
des Mota Guerra. 10-2-123 306

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL, RECREATIVA
E AMBIENTALISTA DE SOUTELO DA GAMOEDA

Certifico que, por escritura de constituição de alteração de estatu-
tos, lavrada no Cartório Notarial de Bragança no dia 29 de Março
de 2001, a fls. 37 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 2-E, foi alterado o artigo 1.º dos estatutos da Associação
Sócio-Cultural de Soutelo da Gamoeda, com sede na freguesia de
Carragosa, concelho de Bragança, pessoa colectiva n.º 504125010,
que passa a ter a nova seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação Sócio-Cultu-
ral, Recreativa e Ambientalista de Soutelo da Gamoeda, tem a sua
sede no lugar de Soutelo da Gamoeda, freguesia de Carregosa, conce-
lho de Bragança, a qual tem por objecto a gestão e exploração dos
recursos cinegéticos e gestão de zonas de caça associativa, promo-
ver, divulgar e desenvolver a cultura, o recreio e a qualidade de vida
da população natural e residente na Aldeia de Soutelo da Gamoeda,
pela defesa do património reconstruído e do património natural.

Está conforme o original.

29 de Março de 2001. � A Ajudante, Vila da Conceição da Silva.
10-2-123 307



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 121 � 25 de Maio de 200111 362-(12)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2.3 DA CRUZ DE PAU

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação e sede, natureza, fins e intervenção

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação tem o nome de Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Básica 2.3 da Cruz de Pau, com sede na Es-
cola Básica 2.3 da Cruz de Pau, sita na Rua de Fernão Lopes, na
Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal, e é consti-
tuída pelos pais e encarregados de educação dos alunos da Escola
Básica 2.3 da Cruz de Pau, voluntariamente inscritos, a partir de
hoje e por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Natureza e objectivos

1 � A Associação é uma associação voluntária, sem fins lucrati-
vos, e rege-se pelos presentes estatutos e pelos regulamentos inter-
nos que vierem a ser aprovados.

2 � A Associação exercerá a sua actividade independentemente
de qualquer ideologia política ou credo religioso.

3 � A Associação tem por objectivos:
a) Fomentar uma colaboração permanente entre todos os elemen-

tos da comunidade educativa, criando e mantendo condições que
assegurem a efectiva participação dos pais e encarregados de educa-
ção na tarefa educativa que lhes compete, bem como apoiar e pro-
mover actividades escolares, culturais, recreativas e desportivas para
os alunos da escola;

b) Garantir a representatividade dos pais e encarregados de educa-
ção nos órgãos de gestão da escola;

c) Defender a qualidade do ensino dos seus filhos e educandos e
assegurar que a actividade escolar decorra de forma harmoniosa e
acessível a todos.

4 � Na prossecução dos seus objectivos, a Associação pode inte-
grar-se em organizações regionais nacionais e supranacionais com
finalidades convergentes ou complementares.

ARTIGO 3.º

Intervenção

1 � A Associação intervirá e participará em estreita colabora-
ção com o ministério da tutela e demais órgãos locais, autoridades e
instituições, em todas as iniciativas de carácter educacional, peda-
gógico ou cultural integradas no sistema educativo nacional do en-
sino básico, nas matérias em que, por direito, facultativa ou obriga-
toriamente, tenha que ser ouvida.

2 � Para a realização dos seus objectivos, a Associação propõe-
-se ainda estabelecer protocolos e acordos com as entidades que jul-
gar convenientes, seja para estabelecer as bases gerais de coopera-
ção no âmbito do objecto da Associação, seja para promoção,
dinamização e concretização das diversas actividades escolares ou
sócio-culturais.

CAPÍTULO II

Associados � direitos e deveres

ARTIGO 4.º

Associados e inscrição

1 � Podem ser associados desta Associação os pais e encarrega-
dos de educação dos alunos matriculados na Escola Básica 2.3 da Cruz
de Pau, desde que nela, voluntariamente, se inscrevam.

2 � A inscrição é feita no acto da matrícula do aluno ou educan-
do e tem validade de um ano, podendo ser renovada.

3 � A título excepcional pode a direcção aceitar inscrições em
qualquer altura do ano lectivo, desde que o candidato faça prova da
sua qualidade de pai ou encarregado de educação de aluno da Escola
Básica 2.3 da Cruz de Pau.

ARTIGO 5.º

Direitos dos associados

1 � São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais, tendo direito a voto nas de-

cisões que nelas forem postas à decisão;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação dentro do âmbito das suas

atribuições;
d) Ser informado sobre as actividades da Associação, podendo

solicitar esclarecimentos à direcção sempre que o deseje, assim como
consultar os arquivos da Associação, nos termos a regulamentar;

e) Propor à direcção iniciativas que possam melhorar as acções
desta.

ARTIGO 6.º

Deveres dos associados

1 � São deveres dos associados:
a) Cumprir as determinações que lhe são impostas por estes esta-

tutos e por regulamentos internos;
b) Acatar as decisões dos órgãos da Associação, tomadas em con-

formidade com a lei, os presentes estatutos e os regulamentos inter-
nos;

c) Exercer com zelo os cargos para que forem eleitos pela assem-
bleia geral;

d) Concorrer, por todos os meios ao seu alcance, para benefício
da Associação;

e) Contribuir para a manutenção da Associação, mediante o paga-
mento de uma quota anual com valor mínimo aprovado em assem-
bleia geral e não inferior a 500$ (250 euros), a liquidar no acto da
inscrição.

ARTIGO 7.º

Perda da qualidade de associado

Deixam de ser membros da Associação os associados:
a) Cujos filhos ou educandos deixem de frequentar esta escola;
b) Que o solicitem, por escrito, à direcção;
c) Por deliberação da direcção, quando não cumpram os seus de-

veres e ou lesem os interesses da Associação.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais e seu funcionamento

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 8.º

Órgãos da Associação

A Associação realiza os seus fins e atribuições através dos seguin-
tes órgãos:

a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

Duração do mandato

Todos os órgãos da Associação são eleitos em assembleia geral e
o seu mandato tem a duração de um ano.

ARTIGO 10.º

Associados elegíveis

1 � Podem ser eleitos para os órgãos da Associação os associa-
das quem não tenha sido retirado esse direito pela assembleia geral.

2 � Nenhum associado pode ser eleito para mais de um cargo
nos órgãos da Associação.

ARTIGO 11.º

Remuneração dos cargos

1 � O exercício dos cargos nos órgãos da Associação não é re-
munerado.

2 � Serão reembolsadas as despesas efectuadas no exercício dos
cargos nos órgãos da Associação e em nome desta, desde que devi-
damente documentadas.
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SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A assembleia geral da Associação é o seu órgão máximo e
soberano, sendo constituído por todos os associados em pleno gozo
de direitos à data da sua realização, sendo dirigida por uma mesa
com a seguinte composição:

a) Um presidente;
b) Um 1.º secretário;
c) Um 2.º secretário.
2 � Podem participar na assembleia geral, sem direito a voto,

todos os pais e encarregados de educação dos alunos da Escola Bá-
sica 2.3 da Cruz de Pau.

ARTIGO 13.º

Atribuições

Compete à assembleia geral:
a) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
b) Analisar o relatório da direcção e aprovar as contas;
c) Deliberar sobre as actividades da Associação;
d) Pronunciar-se sobre os actos que envolvam federação ou asso-

ciação com outras organizações;
e) Apreciar e votar as propostas de alterações de estatutos;
f) Deliberar a dissolução da Associação.

ARTIGO 14.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reúne:
a) Por iniciativa do presidente da mesa;
b) Por solicitação da direcção ou do conselho fiscal;
c) A pedido de, pelo menos, 20% dos associados com direito a

voto.
2 � As reuniões são convocadas por circular afixada e entregue

aos alunos com, pelo menos, oito dias de antecedência, a qual deve
mencionar:

a) A data e a hora da reunião;
b) O local;
c) A ordem de trabalhos;
d) As reuniões funcionarão em primeira convocatória com a pre-

sença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, ou em
segunda convocatória, meia hora depois da primeira, com qualquer
número de associados.

3 � A ordem de trabalhos pode ser acrescentada no início da
reunião, excluindo-se a introdução de pontos de alteração de estatu-
tos e dissolução da Associação, os quais requerem convocatória ex-
pressa.

4 � As deliberações são tomadas pelas seguintes maiorias:
a) Sobre a dissolução da Associação de acordo com o estabelecido

no artigo 26.º;
b) Dois terços dos associados presentes com direito a voto para

alterações de estatutos;
c) Maioria absoluta dos associados presentes com direito a voto,

para os restantes assuntos.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 15.º

Constituição

A direcção é constituída pelos seguintes elementos:
a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um tesoureiro;
d) Dois secretários;
e) Vogais em número par não superior a quatro.

ARTIGO 16.º

Competência

Compete à direcção administrar a Associação e orientar a sua
actividade, fazendo executar as deliberações da assembleia geral e

assumindo as obrigações que nestes estatutos lhe são expressamente
cometidas, nomeadamente:

a) Gerir os bens da Associação;
b) Submeter à assembleia geral o relatório e as contas anuais;
c) Representar a Associação, em juízo e fora dele, obrigando a

Associação a assinatura de, pelo menos, dois membros da direcção,
sendo um deles o presidente ou o tesoureiro;

d) Deliberar sobre a perda da qualidade de associados nos termos
deste estatuto e dos regulamentos internos;

e) Aplicar sanções ou restringir direitos a associados nos termos
deste estatuto e dos regulamentos internos;

f) Deliberar sobre a proposta de acções judiciais, confessar, tran-
sigir, desistir, alienar ou obrigar bens, contrair empréstimos e acei-
tar doações e legados;

g) Elaborar, com base no disposto nos presentes estatutos, os
regulamentos internos necessários;

h) Praticar todos os demais actos conducentes à realização dos
fins da Associação e tomar deliberações que não sejam da compe-
tência exclusiva dos demais órgãos da Associação.

ARTIGO 17.º

Funções do presidente

1 � Ao presidente da direcção compete orientar superiormente
os serviços da Associação, imprimindo-lhe unidade e eficiência.

2 � Convocar as reuniões periódicas da direcção com periodici-
dade não inferior a um mês, bem como as reuniões extraordinárias
que se revelem necessárias, orientando os respectivos trabalhos.

3 � O vice-presidente substitui o presidente em caso de impedi-
mento, permanente ou temporário deste.

ARTIGO 18.º

Reuniões

1 � A direcção reunirá, obrigatoriamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que o presidente, ou quem o substitua,
a maioria dos seus membros, o presidente da assembleia geral ou o
presidente do conselho fiscal o solicitem, exarando em livro pró-
prio a respectiva acta.

2 � Na primeira reunião, os membros da direcção distribuirão,
entre si, os respectivos pelouros.

3 � A direcção deliberará com a presença da maioria absoluta
dos seus membros e as deliberações serão tomadas pelas seguintes
maiorias:

a) Dois terços dos membros da direcção nos casos de exercício
das competências previstas nas alíneas d) e e) do artigo 16.º;

b) Maioria absoluta dos membros presentes na reunião, nos res-
tantes assuntos, tendo o presidente voto de qualidade em caso de
empate.

4 � Às reuniões podem assistir quaisquer elementos dos outros
órgãos, sem direito a voto.

a) Em casos particulares, por voto unânime da direcção, pode ser
concedido o direito de voto a outros elementos que participem na
reunião.

5 � A direcção pode exigir a presença do presidente da assem-
bleia geral ou do conselho fiscal nas reuniões.

ARTIGO 19.º

Responsabilidade

1 � Os membros da direcção respondem, pessoal e solidariamen-
te, pelas faltas e irregularidades cometidas no exercício do seu man-
dato.

2 � Ficam isentos de responsabilidade aqueles que tenham vota-
do contra as deliberações tomadas ou que, não tendo assistido às
respectivas reuniões, contra elas contestem na reunião imediata
àquelas a que não assistiram.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

Constituição

O conselho fiscal é constituído por três elementos:
a) Um presidente;
b) Dois secretários.
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ARTIGO 21.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
b) Verificar os balancetes das receitas e despesas, conferir os do-

cumentos de despesa e a legalidade dos pagamentos efectuados;
c) Fiscalizar a escrituração e exigir que esteja em ordem;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto de interesse para a Associa-

ção, quando tal lhe seja solicitado pela assembleia geral ou pela di-
recção;

e) Reunir ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinari-
amente, sempre que o seu presidente o solicite.

ARTIGO 22.º

Responsabilidade

1 � Os membros do conselho fiscal são, pessoal e solidariamen-
te, responsáveis pelos danos que ocasionarem à Associação por fal-
ta de zelo no desempenho da missão fiscalizadora que lhes incumbe.

2 � Ficam isentos de responsabilidade aqueles que tenham vota-
do contra as deliberações tomadas ou que, não tendo assistido às
respectivas reuniões, contra elas contestem na reunião imediata
àquelas a que não assistiram.

CAPÍTULO IV

Finanças e património

ARTIGO 23.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) As quotas pagas pelos associados;
b) As subvenções ou doações que venham a ser efectuadas por

empresas particulares ou entidades públicas;
c) Os subsídios atribuídos pelos órgãos do poder local.

ARTIGO 24.º

Despesas

1 � São despesas da Associação as que resultarem do cumprimen-
to das disposições deste estatuto e dos regulamentos internos e to-
das as outras indispensáveis para a completa realização dos seus fins,
de acordo com o plano de actividades.

2 � A autorização de despesas requer a assinatura do presidente
ou de quem o substitua e a do tesoureiro.

ARTIGO 25.º

Património

1 � A aquisição e alienação de bens de valor superior à receita
anual carecem da autorização da assembleia geral.

2 � Em caso de dissolução da Associação, os seus bens reverte-
rão para a escola, salvo determinação em contrário da assembleia
geral, tomada pela mesma maioria da dissolução.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Dissolução da Associação

A Associação pode ser dissolvida:
a) Mediante decisão votada por dois terços de todos os associa-

dos com direito a voto no momento da realização da assembleia
geral, expressamente convocada para o efeito;

b) Automaticamente, caso a escola deixe de existir.

ARTIGO 27.º

Registo das reuniões

De tudo o que ocorrer nas reuniões dos órgãos da Associação se
lavrará acta em livro próprio.

ARTIGO 28.º

Ligações com outras organizações

A Associação poderá estabelecer relações com outras organiza-
ções, nacionais ou estrangeiras, de acordo com o espírito do n.º 4 do
artigo 2.º, inclusivamente federando-se ou associando-se, devendo,
contudo, os actos que envolvam federação ou associação ser subme-
tidos à ratificação da assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos em assembleia geral, desde que
sigam a lei geral.

Conforme o original.

18 de Abril de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5687

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDU-
CAÇÃO DA ESCOLA E.B.2,3 PADRE JOÃO COELHO
CABANITA.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
E.B.2,3 Padre João Coelho Cabanita, designada nestes estatutos por
APEC, é uma instituição sem fins lucrativos de solidariedade social,
com duração indeterminada a partir desta data, com sede no edifício
da Escola E.B.2,3 Padre João Coelho Cabanita.

ARTIGO 2.º

Objectivos da Associação:
a) Colaborar e participar com a escola, as famílias, a autarquia e

outras instituições com fins educativos e sociais;
b) Incrementar iniciativas que melhorem a relação alunos/profes-

sores/pais;
c) Analisar as situações problemáticas referentes aos alunos da

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

d) Formular sugestões e participar na elaboração e execução do
projecto educativo/plano anual de actividades da escola;

e) Intervir junto das entidades oficiais e particulares, por si ou em
conjugação com o conselho directivo, sempre que a sua acção possa
ser de interesse para os alunos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 3.º

A Associação é constituída pelos pais e encarregados de educação
dos alunos desta escola que dela queiram fazer parte.

ARTIGO 4.º

A APEC terá duas categorias de associados:
1) Efectivos, as pessoas que se encontram na situação referida no

artigo 3.º, obrigando-se ao pagamento de uma quotização;
2) Honorários, as pessoas ou instituições que, através de serviços

ou donativos dêem contribuições relevantes para a realização dos
fins da instituição.

ARTIGO 5.º

Constituem deveres dos associados:
a) Cumprirem e respeitarem os presentes estatutos, bem como

quaisquer regulamentos internos;
b) Comparecerem, como elementos intervenientes, nas reuniões

da assembleia geral;
c) Exercerem com zelo os cargos para que forem eleitos;
d) Pagarem as quotas estipuladas pela assembleia geral.
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ARTIGO 6.º

Constituem direitos dos associados:
a) Participarem nas reuniões da assembleia geral;
b) Elegerem e serem eleitos;
c) Serem mantidos ao corrente das actividades da APEC;
d) Requererem a convocação extraordinária da assembleia geral

nos termos do n.º 3 do artigo 16.º

ARTIGO 7.º

Perderão a qualidade de membros efectivos da APEC os associa-
dos que:

a) Deixem de pagar a quota anual a que se propuseram no acto da
inscrição;

b) Expressem vontade de deixar de estar filiados.

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 8.º

São órgãos sociais da APEC:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

Nenhum cargo nos órgãos sociais é remunerado.

ARTIGO 10.º

1 � A duração do mandato dos órgãos sociais é de dois anos;
proceder-se-á à sua eleição durante o mês de Novembro do último
ano de cada biénio. A direcção cessante tem por obrigação colabo-
rar com os novos órgãos eleitos.

2 � Quando as eleições não forem realizadas atempadamente,
considera-se prorrogado o mandato em curso até à posse dos novos
membros.

3 � Quando no decurso de um mandato ocorra uma vaga de um
membro dos órgãos sociais, na situação referida no n.º 2 do artigo 7.º,
esta será ocupada pelo suplente imediato da mesma lista.

4 � O tempo de mandato dos novos membros coincidirá com o
tempo dos inicialmente eleitos.

ARTIGO 11.º

1 � Os órgãos sociais são convocados pelos respectivos presi-
dentes e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus
titulares.

2 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos pre-
sentes.

ARTIGO 12.º

Os membros dos órgãos sociais não podem abster-se de votar nas
deliberações tomadas em reuniões onde estejam presentes.

ARTIGO 13.º

Os membros dos órgãos sociais não podem votar em assuntos que
lhes digam directamente respeito ou em que sejam interessados os
respectivos cônjuges, filhos ou educandos.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 14.º

A assembleia é constituída por todos os associados e cada mem-
bro pode fazer-se representar por outrem, mediante apresentação
de uma declaração do representado à mesa da assembleia.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia é dirigida pela respectiva mesa, que é consti-
tuída pelo presidente, um vice-presidente e um secretário.

2 � O presidente poderá ser substituído pelo vice-presidente nas
suas ausências.

3 � No caso de falta ou impedimento de qualquer um dos mem-
bros da mesa da assembleia geral, deverá esse membro ser substituí-
do por um dos associados escolhido por quem presidir à mesa da
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 � As reuniões da assembleia geral são ordinárias e extraordiná-
rias.

2 � A ordinária terá lugar 45 dias após o início do ano lectivo.
a) Destina-se fundamentalmente à análise das actividades pedagó-

gicas desenvolvidas, à apreciação das contas de gerência do ano
anterior e à votação do novo orçamento.

3 � As extraordinárias realizar-se-ão, sempre que sejam convo-
cadas, por iniciativa da mesa da assembleia, a pedido da direcção, do
conselho fiscal ou de um quinto dos associados.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal,
expedido para cada um dos associados com a antecedência mínima
de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e a
respectiva ordem do dia.

2 � São anuláveis as deliberações tomadas em matéria estranha à
ordem do dia, salvo se todos os associados comparecerem à reunião
e todos concordarem com o aditamento.

3 � A comparência de todos os associados sanciona quaisquer
irregularidades da convocação, desde que nenhum deles se oponha à
realização da assembleia.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia só poderá funcionar e deliberar, em primeira
convocação, com a maioria absoluta dos associados (50 + 1).

2 � Em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer
número de associados.

3 � Só terão direito a voto os associados com a quota anual li-
quidada.

ARTIGO 19.º

1 � Salvo o disposto nos números seguintes e na lei, as delibera-
ções da assembleia são tomadas por maioria absoluta dos votos dos
associados presentes.

2 � As deliberações sobre alterações dos estatutos, cisão, fusão
ou extinção da Associação, exigem o voto favorável de três quartos
dos associados presentes.

3 � Compete à assembleia, no caso de dissolução, delibera quan-
to ao destino dos bens.

ARTIGO 20.º

De todas as reuniões da assembleia geral serão lavradas actas, que
serão arquivadas em dossier próprio e assinadas pelos membros da
respectiva mesa ou por quem os substituir.

ARTIGO 21.º

À assembleia geral compete deliberar sobre todas as matérias não
compreendidas nas atribuições de outros órgãos da Associação, e,
em especial:

a) Definir as linhas gerais de actuação da APEC, de acordo com
os legítimos interesses dos seus membros, no quadro dos objectivos
previstos no artigo 2.º destes estatutos;

b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da mesa da
assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal;

c) Aprovar o relatório de contas anual;
d) Deliberar sobre alterações estatutárias e sobre a extinção da

Associação;
e) Fixar os montantes da jóia e das quotas anuais;
f) Decidir o destino a dar ao saldo das contas do exercício;
g) Deliberar sobre a eliminação de associados, nos termos do

n.º 1 do artigo 7.º, e sobre a concessão da qualidade de associado ho-
norário, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º;

h) Suspender o cargo desempenhado por um dos associados, sem-
pre que este alegue motivos imputáveis ao desempenho das suas
funções;

i) Deliberar sobre qualquer matéria da competência da direcção
que esta entenda dever submeter à sua apreciação;

j) Analisar propostas que lhe sejam apresentadas pelo presidente
da mesa, pela direcção, pelo conselho fiscal, por qualquer associado
ou não associado, professor, aluno ou funcionário da escola.
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SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 22.º

A direcção da Associação é constituída por cinco membros, no-
meadamente presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e
vogal.

ARTIGO 23.º

1 � Na primeira sessão de trabalhos a direcção fixará a periodi-
cidade das suas reuniões.

2 � As reuniões serão convocadas pelo presidente, por sua inici-
ativa ou a pedido de qualquer um dos seus membros.

3 � Os membros da direcção são solidariamente responsáveis pelo
regular exercício das actividades da Associação.

ARTIGO 24.º

Compete à direcção dirigir e administrar a Associação e designa-
damente:

a) Velar pela organização e funcionamento das actividades da
APEC;

b) Gerir e manter sob guarda e responsabilidade os bens e valores
pertencentes à APEC;

c) Elaborar orçamentos, apresentar contas de gerência e submetê-
-los à apreciação dos órgãos competentes;

d) Deliberar sobre a admissão ou suspensão de membros efecti-
vos;

e) Celebrar acordos de cooperação com organismos oficiais, tais
como segurança social, autarquia e outros.

ARTIGO 25.º

1 � A direcção reunirá de acordo com o estabelecido no ar-
tigo 23.º, sempre que convocada pelo seu presidente ou a pedido de
quaisquer outros membros.

2 � De todas as reuniões serão lavradas actas, que serão arquiva-
das em dossier próprio e assinadas pelos membros presentes.

3 � A direcção só poderá reunir desde que a maioria dos seus
membros esteja presente e as suas decisões serão tomadas por maio-
ria simples, cabendo ao presidente, em caso de empate, o voto de
qualidade.

4 � Sempre que o julgue conveniente, a direcção poderá convi-
dar a assistir às suas reuniões delegados das organizações representa-
tivas.

ARTIGO 26.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Representar a APEC;
b) Presidir às reuniões da direcção;
c) Coordenar e orientar a actividade da direcção, diligenciando pela

assiduidade e eficiência dos seus membros;
d) Assinar os actos de mero expediente e, juntamente com outro

membro da direcção, os actos e os contratos que obriguem a Asso-
ciação.

ARTIGO 27.º

Compete ao vice-presidente coadjuvar o presidente no exercício
das suas atribuições e substituí-lo nas suas faltas e impedimentos.

ARTIGO 28.º

Compete ao secretário:
a) Lavrar as actas das sessões e superintender nos serviços de

expediente;
b) Organizar os processos dos assuntos que devem ser apreciados

pela direcção;
c) Manter actualizada a lista dos associados no pleno gozo dos

seus direitos.
ARTIGO 29.º

Compete ao tesoureiro:
a) Estruturar e manter em bom funcionamento o sector finan-

ceiro;
b) Receber e guardar os valores da Associação;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receita

conjuntamente com o presidente e arquivar todos os documentos de
receitas e despesas correntes.

ARTIGO 30.º

Compete ao vogal exercer as funções que lhe sejam atribuídas pela
direcção.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 31.º

O conselho fiscal é constituído por três membros: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 32.º

1 � Compete ao conselho fiscal verificar todos os actos da ad-
ministração da Associação, zelando pelo cumprimento dos estatu-
tos e regulamentos.

a) Dar o parecer sobre o relatório anual e contas da gerência
apresentadas pela direcção.

b) Emitir parecer sobre qualquer assunto que lhe seja submetido
pela assembleia geral ou pela direcção.

ARTIGO 33.º

Os membros do conselho fiscal podem assistir, sempre que o jul-
guem conveniente, às reuniões da direcção sem direito a voto.

ARTIGO 34.º

1 � O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez por trimestre.
2 � De todas as reuniões serão lavradas actas, que serão arquiva-

das em dossier próprio, e assinadas pelos respectivos membros pre-
sentes.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 35.º

Constituem receitas da Associação:
a) O produto da jóia e quotas dos associados, sendo o valor da

quota anual estabelecido voluntariamente por cada associado e indi-
cado no boletim de inscrição, não podendo, no entanto, ser inferior
ao valor mínimo fixado pela assembleia geral;

b) O associado que, por qualquer razão, deixar de pertencer à
Associação não tem direito a reembolso da quotização já paga ou de
quaisquer percentagens sobre ela;

c) O rendimento de legados e doações;
d) A comparticipação dos utentes;
e) Os donativos e produtos de festas e subscrições;
f) Os subsídios do Estado ou de outros organismos oficiais.

ARTIGO 36.º

Constituem despesas da APEC:
a) Pagamentos relativos a pessoal, material, serviços e outros

encargos necessários ao bom funcionamento da APEC;
b) Pagamento respeitante a comparticipações ou outros encargos

resultantes de iniciativas próprias ou em ligação com outras entida-
des públicas ou privadas, desde que autorizadas pela assembleia geral;

c) Pagamento das despesas efectuadas em território nacional por
membros dos corpos gerentes da APEC, quando em representação
desta ou ao seu serviço.

ARTIGO 37.º

1 � Todos os valores monetários da Associação serão deposita-
dos em estabelecimento bancário à ordem da Associação.

2 � A conta bancária da Associação será movimentada mediante
a assinatura do tesoureiro, conjuntamente com a assinatura do pre-
sidente ou vice-presidente da direcção.

3 � Se houver impedimento temporário ou definitivo do tesou-
reiro será este substituído por um membro da direcção, por delibera-
ção tomada em reunião conjunta da direcção e do conselho fiscal.

4 � Para despesas correntes haverá um fundo permanente (fun-
do de maneio) a fixar pela direcção e movimentada pelo tesoureiro.

CAPÍTULO V

Do processo eleitoral

ARTIGO 38.º

1 � A eleição para a mesa da assembleia geral, direcção e conse-
lho fiscal, efectuar-se-á mediante a apresentação de listas, as quais
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conterão o nome dos candidatos apresentados e a designação dos
respectivos cargos, sendo eleita a lista mais votada.

2 � As listas serão entregues ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, acompanhadas por um projecto, que as fixará na sede ou
em local a designar na escola, depois de as rubricar. Serão aceites
listas até oito dias antes da realização da assembleia geral eleitoral.

3 � Só poderão ser eleitos para corpos gerentes da APEC os
membros associados que se encontrem em pleno gozo dos seus di-
reitos.

4 � A mesa da assembleia geral funciona como mesa de assem-
bleia eleitoral e como mesa de voto, competindo-lhe organizar todo
o processo eleitoral.

5 � O acto eleitoral decorrerá durante a assembleia geral.
6 � Junto de cada mesa da assembleia eleitoral poderá estar um

membro de cada uma das listas candidatas.
7 � A eleição é feita por voto secreto.
8 � Os membros dos corpos gerentes só cessam funções com a

posse dos seus substitutos eleitos.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 39.º

A Associação, no exercício das suas actividades, respeitará a ac-
tuação orientadora e tutelar do Estado e cooperará com outras ins-
tituições privadas e serviços oficiais competentes.

ARTIGO 40.º

1 � Durante o prazo máximo de seis meses a partir da publica-
ção dos presentes estatutos, e enquanto a assembleia não proceder à
eleição dos corpos gerentes, nos termos do artigo 38.º, a Associa-
ção será dirigida por uma comissão instaladora, com a composição
indicada no acto da constituição da APEC.

2 � A comissão instaladora estabeleceu em acta as normas de
funcionamento até à eleição dos corpos gerentes, nos termos do
artigo 38.º

Conforme o original.

23 de Abril de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5688

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDU-
CAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE AVEIRO
DE CALOUSTE GULBENKIAN.

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição, sede, natureza e objectivos

ARTIGO 1.º

Constituição

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Conserva-
tório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian, de agora em di-
ante abreviadamente designada por APECOMUAVE, é constituída
por pais e ou encarregados de educação dos alunos do Conservatório
de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian e ainda por outras
entidades ou pessoas reconhecidas nos termos do artigo 5.º, n.º 2,
do estatuto.

ARTIGO 2.º

Sede

A APECOMUAVE tem a sua sede no edifício do Conservatório
de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian, sito na Avenida do
Dr. Artur Ravara, sem número de polícia, 3810-096 Aveiro.

ARTIGO 3.º

Natureza

1 � A APECOMUAVE é uma instituição sem fins lucrativos,
constituída por tempo indeterminado, e é independente de qualquer
formação partidária ou religiosa.

2 � A APECOMUAVE procurará cumprir os seus fins, salvaguar-
dando sempre a sua independência de quaisquer entidades oficiais ou
organizações privadas.

ARTIGO 4.º

Objectivo

1 � A APECOMUAVE, tendo um fim eminentemente
associativista, visa a defesa dos direitos dos alunos e a colaboração
estreita com o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste
Gulbenkian, no sentido de concretizar iniciativas conexas com a
melhoria do ensino artístico que se ministra no referido Conserva-
tório.

2 � A APECOMUAVE tem como finalidade essencial contribuir
para o exercício efectivo dos direitos e deveres dos pais e ou encar-
regados de educação, no que respeita à educação e ensino dos seus
filhos e educandos, conforme está consignado na Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos
da Criança e na Constituição da República Portuguesa.

3 � À APECOMUAVE, enquanto representante dos pais e ou
encarregados de educação, compete estabelecer a comunicação en-
tre estes e os agentes de educação do Conservatório e entidades res-
ponsáveis pela educação e outras.

4 � Para a realização dos seus objectivos, compete à
APECOMUAVE, nomeadamente:

a) Colaborar com o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste
Gulbenkian, na organização, promoção e divulgação de todo o tipo
de espectáculos e outras actividades, relacionadas com a área artís-
tica, dinamizando e participando nas mesmas, dentro das suas reais
disponibilidades;

b) Pugnar para que o Conservatório seja dotado de meios materi-
ais e humanos, adequados às necessidades do ensino académico e ar-
tístico;

c) Solicitar, junto das entidades competentes e de organizações
privadas, patrocínios ou colaboração conducentes à viabilização de
espectáculos e deslocações, no sentido de dar a conhecer e alargar
os horizontes de actuação inerentes às lides artísticas do Conserva-
tório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian;

d) Recolher opiniões e pareceres dos associados sobre problemas
educativos, artísticos e culturais ou outros de interesse para os seus
educandos, dando deles conhecimento ao conselho executivo do
Conservatório e, se necessário, a outras entidades;

e) Pronunciar-se junto do corpo docente do Conservatório ou de
outras entidades competentes na defesa dos interesses dos alunos,
apresentando problemas da vida escolar e colaborando na tentativa
de resolução dos mesmos, sugerindo soluções;

f) Participar nas reuniões de todos os órgãos do Conservatório,
nos casos e termos legalmente previstos ou sempre que solicitada;

g) Colaborar na realização de actividades artísticas, culturais, re-
creativas, desportivas e de ocupação de tempos livres dos alunos;

h) Manter contactos com outras associações congéneres, nomea-
damente para a realização de iniciativas de interesse comum; e

i) Informar os associados, alunos e órgãos de gestão do conserva-
tório, sobre as actividades da APECOMUAVE.

CAPÍTULO II

Associados, seus direitos e deveres

ARTIGO 5.º

Associados

1 � Podem ser associados os pais e ou encarregados de educação
e ou tutores dos alunos do Conservatório que se inscrevam na
APECOMUAVE, mediante as normas estabelecidas.

2 � Poderá, ainda, ser associado todo aquele que, manifestando
por escrito tal pretensão junto da direcção da APECOMUAVE,
venha a ser aprovada a referida pretensão, por decisão deliberativa
da assembleia geral.

3 � Situações objectivas e específicas, interligadas com o estatu-
to de associado previsto no anterior n.º 2, serão decididas e deter-
minadas pela assembleia geral. Quaisquer outras situações de carác-
ter genérico e amplo serão, também, decididas e determinadas pela
assembleia geral e, obrigatoriamente, constarão do regulamento in-
terno da APECOMUAVE.

ARTIGO 6.º

Direitos

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais da APECOMUAVE;
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b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da APECOMUAVE;
c) Examinar a escrita e contas da APECOMUAVE, nas condições

e prazos estabelecidos pela direcção;
d) Propor aos órgãos sociais iniciativas que entendam poder con-

tribuir para a melhoria dos objectivos da APECOMUAVE;
e) Expor à direcção da APECOMUAVE a(s) situação(ões) que,

em seu entender, seja(m) lesiva(s) dos legais direitos do(s) seu(s)
educando(s), enquanto aluno(s) do Conservatório de Música de Aveiro
de Calouste Gulbenkian; e

f) Ser mantido ao corrente das actividades gerais da
APECOMUAVE, sempre que o solicitar.

ARTIGO 7.º

Deveres

Constituem deveres dos associados:
a) Exercer, com zelo e diligência, o(s) cargo(s) para que for(em)

eleito(s) até ao fim do mandato do(s) mesmo(s);
b) Cumprir as disposições estatutárias e o regulamento interno;
c) Colaborar, activamente, nas tarefas da Associação e participar

nos grupos de trabalho que se constituam a solicitação da direcção;
d) Pagar a quota anual, fixada em assembleia geral; e
e) Comunicar à direcção a mudança de residência, bem como

manter sempre actualizado, junto da direcção, o(s) número(s)
telefónico(s) ou outro(s) disponibilizado(s).

ARTIGO 8.º

Perda da qualidade de associado

1 � Poderá levar à perda da qualidade de associado, nomeada-
mente:

a) O não pagamento, dentro dos prazos estabelecidos pela direc-
ção, do valor da quota anual fixada;

b) Solicitação escrita apresentada à direcção pelo associado, para
alcançar esse fim. A referida solicitação pode ser apresentada em
qualquer altura do ano lectivo;

c) O facto de deixar de ter filho(s) e ou educando(s) a frequentar
o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian;

d) A ocorrência de infracção ao estatuto da APECOMUAVE; e
e) A conduta ou comportamento do mesmo, que seja lesivo do

bom nome, dos interesses sociais ou dos objectivos da
APECOMUAVE.

2 � Em relação à anterior alínea b), a decisão, quanto à perda da
qualidade de associado, é da competência da direcção.

3 � A situação relativa à anterior alínea c) é de reconhecimento
automático pela direcção.

4 � Para as situações relativas às alíneas a), d) e e), a decisão
para a eventual perda da qualidade de associado cabe à direcção.

5 � Da antes referida decisão cabe recurso escrito, com efeito
suspensivo, dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral.

6 � A decisão da direcção será, em qualquer uma das situações
relativas às alíneas a), d) e e), comunicada ao associado, através de
carta registada com aviso de recepção dirigida para a morada que
conste do registo de associado da APECOMUAVE. A referida co-
municação reportará os factos, devidamente fundamentados, que
levaram à decisão da direcção.

7 � No prazo de 30 dias, contados seguidamente e a partir da
data aposta no aviso de recepção postal, cabe a apresentação do
recurso escrito, devidamente fundamentado, referido no n.º 5.

8 � A comunicação referida no n.º 6, sendo canalizada para a
correcta morada do registo do associado e desde que devolvida pelos
serviços postais por falta de recepção, assumir-se-á como eficaz-
mente concretizada, pelo que a perda da qualidade de associado se dá
por efectivada.

9 � No prazo de 60 dias após a sua entrada, a assembleia geral
deverá decidir sobre o recurso a que alude o n.º 5. Da decisão será
conhecedor o recorrente para quem deve ser expedida carta regista-
da com aviso de recepção.

CAPÍTULO III

Organização e funcionamento

SECÇÃO I

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São considerados órgãos sociais da APECOMUAVE:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Generalidades

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos outros órgãos
sociais são eleitos pela periodicidade correspondente à duração de
cada ano lectivo, em assembleia geral ordinária, a realizar até 30 dias
após o início efectivo do ano lectivo no Conservatório de Música
de Aveiro de Calouste Gulbenkian.

2 � Nenhum cargo nos órgãos sociais é remunerado.
3 � Os membros eleitos para os órgãos sociais tomarão posse

nos 10 dias seguintes à data da eleição, após o que se consideram em
exercício de funções até à tomada de posse de novos órgãos sociais
eleitos.

4 � Embora cada órgão e cada membro tenha uma missão espe-
cífica a desempenhar, os associados constituem os órgãos sociais,
pelo que devem actuar em conjunto na solução dos problemas, de
modo a que se procure a sua solução com a maior eficácia possível.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � Assembleia geral, órgão soberano da APECOMUAVE, é cons-
tituída por todos os associados em pleno gozo dos seus direitos so-
ciais.

2 � Sempre que a assembleia geral não delibere em contrário, nela
poderão participar os professores, alunos, pessoal auxiliar e admi-
nistrativo do Conservatório, bem como os pais e ou encarregados
de educação não associados, mas sem direito a voto ou intervenção.

3 � Só terão direito a voto os associados com a quota em dia.

ARTIGO 12.º

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

2 � Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será
substituído pelo vice-presidente.

3 � De todas as reuniões da assembleia geral deverá ser lavrada,
no livro de actas respectivo e nos termos legais, a correspondente
acta.

4 � Compete à mesa da assembleia geral conservar e manter
sempre devidamente actualizado o correspondente livro de actas.

ARTIGO 13.º

1 � Compete à assembleia geral, nomeadamente:
a) Eleger os seus órgãos representativos;
b) Apreciar, votar e aprovar, sob proposta(s) do conselho fiscal,

o relatório e contas da direcção;
c) Apreciar e votar proposta(s) de alteração ao estatuto da

APECOMUAVE;
d) Revogar o mandato de algum ou alguns elementos dos órgãos

sociais que, pela sua actuação, dêem motivo para tal, podendo na
mesma reunião eleger o associado ou associados que deve(m) substi-
tuir o(s) elemento(s) cujo mandato tenha sido revogado;

e) Deliberar sobre as directrizes gerais de actuação da
APECOMUAVE;

f) Decidir sobre as propostas que lhe sejam apresentadas, quer pela
mesa quer pela direcção ou por qualquer associado;

g) Pronunciar-se sobre a perda da qualidade de associado, decidida
pela direcção, conforme o n.º 4 do artigo 8.º;

h) Fixar o valor mínimo da quota anual a pagar, bem como os
prazos e sua forma de pagamento; e

i) Decidir da extinção da APECOMUAVE e deliberar sobre o des-
tino a dar aos bens da mesma.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral, independentemente do referido no artigo 10.º,
n.º 1, terá sempre lugar, extraordinariamente, fundada em iniciativa
do seu presidente, a pedido escrito do presidente do conselho fiscal
ou do presidente da direcção ou, ainda, por pedido escrito subscrito
por 10% dos seus associados, em pleno gozo dos seus direitos sociais.

ARTIGO 15.º

Convocatória

1 � A convocatória deverá ser feita com, pelo menos, oito dias
de antecedência e por qualquer meio de comunicação que se consi-
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dere conveniente, devendo da mesma constar a ordem de trabalhos,
data, hora e local da reunião.

2 � As assembleias gerais só poderão funcionar em primeira con-
vocação desde que esteja presente a maioria absoluta dos associados
e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número
de associados.

ARTIGO 16.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples, salvo nos casos de:

a) Alteração do estatuto, para o que se torna necessário observar
a maioria de três quartos da totalidade dos presentes; e

b) Extinção da APECOMUAVE, para o que se torna necessário
observar a maioria de três quartos dos associados.

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

3 � Cada casal de associados terá apenas direito a um voto.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 17.º

1 � A direcção é composta por presidente, vice-presidente, se-
cretário, tesoureiro e vogal.

2 � Na ausência ou impedimento do presidente e ou do tesourei-
ro, estes serão substituídos, respectivamente, pelo vice-presidente e
pelo vogal.

5 � Os membros da direcção são eleitos pela periodicidade cor-
respondente à duração de cada ano lectivo. Os membros eleitos
manter-se-ão em funções até à posse da nova direcção, conforme o
disposto no artigo 10.º, n.º 3.

6 � A direcção poderá solicitar a presença do presidente do con-
selho fiscal em qualquer sua reunião, agindo o mesmo como assessor
participante.

7 � A direcção poderá promover encontros com qualquer órgão
de gestão da escola, sempre que tal iniciativa se mostre com inte-
resse para a APECOMUAVE.

ARTIGO 18.º

Do funcionamento

1 � Na sua primeira sessão de trabalhos a direcção fixará a perio-
dicidade das suas reuniões.

2 � As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presiden-
te, por sua própria iniciativa ou a pedido de qualquer dos seus mem-
bros.

3 � A direcção decide por maioria simples, tendo o presidente
(ou o seu substituto) voto de desempate.

4 � Os membros da direcção são solidariamente responsáveis pelo
regular exercício das actividades da APECOMUAVE.

ARTIGO 19.º

Das actividades

Compete à direcção, nomeadamente:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e assegu-

rar a realização das actividades que se enquadram nas finalidades da
APECOMUAVE;

b) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que auxi-
liem na prossecução das finalidades da APECOMUAVE;

c) Elaborar o relatório de actividades e contas da APECOMUAVE
e submetê-lo à apreciação da assembleia geral;

d) Gerir os bens da APECOMUAVE e representá-la;
e) Tomar decisão sobre a perda da qualidade de associado, confor-

me artigo 8.º, n.º 4;
f) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando

julgar necessário;
g) Propor à assembleia geral o valor mínimo da quota anual, bem

como os prazos e sua forma de pagamento;
h) Elaborar, nos termos legais, o livro de actas das reuniões,

mantendo-o sempre devidamente actualizado; e
i) Escriturar, conservar e manter sempre devidamente actualiza-

do, um livro ou registo de «Caixa» que dê a conhecer, a todo o tem-
po, e de forma apropriadamente objectiva e clara, os movimentos
ocorridos de «Entradas» e «Saídas» de índole financeira. Todos os
suportes documentais, conexos ou interligados com os registos lan-
çados no referido livro de «Caixa» devem estar claramente identi-
ficados no referido livro, sendo apropriadamente arquivados com vis-
ta a um fácil acesso e consulta.

SECÇÃO V

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

1 � O conselho fiscal é composto por: presidente, secretário e
vogal.

2 � De todas as reuniões do conselho fiscal deverá ser lavrada,
no livro de actas respectivo e nos termos legais, a correspondente
acta.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal, nomeadamente:
a) Cooperar com a direcção, acompanhando assiduamente a acti-

vidade desta;
b) Controlar a administração financeira da APECOMUAVE e

exigir que a mesma esteja sempre em ordem, de modo a reflectir,
permanentemente actualizada, a situação da APECOMUAVE;

c) Dar parecer sobre o relatório da actividade e das contas anuais
da direcção, bem como de projectos orçamentais ou despesas extra;

d) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedi-
do da assembleia geral ou da direcção;

e) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral quando
o julgue necessário;

f) Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despesas
efectuadas; e

g) Verificar as contas e suportes documentais com elas conexas,
sempre que o entenda.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 22.º

Receitas

1 � As receitas da APECOMUAVE são constituídas pela quota
anual cobrada aos associados (receitas ordinárias) e por quaisquer
outras receitas, nomeadamente subsídios, donativos, dotações ou
legados que lhe sejam eventualmente atribuídos (receitas extraordi-
nárias).

2 � Compete à direcção receber e acautelar receitas oriundas de
eventuais iniciativas artísticas, distribuindo-as pelas despesas neces-
sárias. As receitas não distribuídas revertem para a criação e manu-
tenção de um fundo de representação artística dos alunos ou para
outro fim que se apresente como ajustado na óptica da direcção, a
qual deliberará nesse sentido.

3 � O associado que, por qualquer razão, deixe de pertencer à
APECOMUAVE, não tem direito de reembolso da quotização já paga
ou de qualquer percentagem sobre ela.

ARTIGO 23.º

1 � Todos os valores monetários da APECOMUAVE serão de-
positados em conta aberta em estabelecimento bancário, à ordem
da direcção em exercício.

2 � A movimentação de conta(s) bancária(s) da APECOMUAVE
só poderá ser feita com as assinaturas, em conjunto, de dois dos
cinco elementos que integram a direcção, sendo os mesmos dois
elementos escolhidos e designados em reunião plenária específica
para o acto, da referida direcção.

CAPÍTULO V

Das eleições

ARTIGO 24.º

Candidaturas

1 � As candidaturas para os órgãos sociais constarão de lista a
apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral até ao fim da
primeira quinzena após a data de início efectiva do ano lectivo no
Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian. Tais
listas conterão os nomes dos candidatos apresentados e a designa-
ção dos cargos e do órgão social a que se candidatam.

2 � Poderão concorrer uma ou mais  listas, sendo uma apresen-
tada, obrigatoriamente, pela direcção e as outras subscritas por, pelo
menos, 10 eleitores, além dos propostos.
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CAPÍTULO VI

Disposição final

ARTIGO 25.º

À direcção eleita competirá elaborar o regulamento interno da
APECOMUAVE.

Conforme o original.

24 de Abril de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5689

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SINES

Estatutos

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária de Sines, nestes estatutos designada por Associação, cons-
titui uma instituição sem fins lucrativos, com duração indetermi-
nada, que se regerá pelos presentes estatutos, pelas deliberações da
assembleia geral e pelas disposições legais em vigor.

2 � A Associação terá a sua sede social nas instalações da refe-
rida escola.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem como finalidade assegurar a efectivação
dos direitos e deveres que assistem aos encarregados de educação de
participarem na educação de seus filhos e educandos, em conformi-
dade com as disposições legais aplicáveis.

2 � A Associação é independente do Estado, dos partidos políti-
cos, de organizações religiosas e de quaisquer outras instituições ou
grupos de interesses.

ARTIGO 3.º

A Associação tem como objectivos fundamentais:
a) Esclarecer e consciencializar, por todos os meios aptos e efi-

cazes, os associados em ordem à vivência e defesa dos valores fun-
damentais da família e assegurar os seus direitos e deveres no que diz
respeito à educação dos seus filhos e educandos, avaliando as situa-
ções lesivas dos interesses dos mesmos, denunciando-as e enviando
todos os esforços necessários à respectiva solução;

b) Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade e amizade
entre professores, pais, encarregados de educação, alunos e funcio-
nários;

c) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a promo-
ção da educação na área escolar de Sines;

d) Contribuir para a resolução dos problemas relativos ao bem-
-estar e segurança dos alunos da escola, quer em actividades lectivas
quer em tempos livres;

e) Colaborar com as autoridades, entidades e serviços locais no
âmbito dos presentes estatutos;

f) Representar junto da hierarquia do Ministério da Educação e
outras entidades oficiais e particulares os pais e encarregados de
educação;

g) Intervir junto das mesmas entidades para melhoria do equipa-
mento social com interesse para os alunos;

h) Colaborar na gestão da escola para a melhoria e conservação
das suas instalações e equipamentos;

i) Promover iniciativas tendentes à consciencialização dos asso-
ciados para os problemas da educação;

j) Colaborar com a escola e outras entidades em actividades de
carácter pedagógico, cultural e social;

k) Fomentar a integração da escola no meio em que está inserida.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São associados, por direito próprio, o pai, a mãe ou o encarrega-
do de educação dos alunos da escola que se inscrevam na Associação
em cada ano lectivo.

ARTIGO 5.º

Constituem direitos dos associados:
a) Participarem nas assembleias gerais;
b) Elegerem e serem eleitos para os órgãos sociais da Associação;
c) Ser mantido ao corrente das actividades gerais da Associação;
d) Fazer propostas dentro do âmbito dos objectivos da Associa-

ção;
e) Requerer, por escrito, a convocação da assembleia geral extra-

ordinária, nos termos do n.º 6 do artigo 9.º

ARTIGO 6.º

Constituem deveres dos associados:
a) Respeitarem os estatutos da Associação;
b) Pagar no acto da inscrição a quota anual pré-estabelecida na

assembleia geral;
c) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir, na medi-

da das suas possibilidades, para a realização dos seus objectivos;
d) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 7.º

1 � Perde-se a qualidade de associado:
a) Não renovando a inscrição em cada ano lectivo;
b) A pedido do associado, feito por escrito, em qualquer altura do

ano;
c) Pelo não pagamento da quota respectiva, feito atempadamente;
d) Por deliberação da direcção, sancionada pela assembleia geral;
e) Por infracção dos estatutos reconhecida pela assembleia geral.
2 � A deliberação sobre a perda da qualidade de associado nos

termos anteriores compete à assembleia geral e só poderá ser deci-
dida após audição do interessado.

3 � O reingresso na Associação, daquele que perdeu a qualidade
de associado, compete à assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Os órgãos sociais da Associação são eleitos por um período

de dois anos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados.
2 � Os representantes dos órgãos directivos da escola têm assen-

to na assembleia geral, a título informativo e consultivo, sem direi-
to a voto.

3 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário, tendo o
presidente ou quem o substitua voto de qualidade.

4 � A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa por
meio de circulares e aviso afixado na escola com, pelo menos, 15 dias
de antecedência.

5 � A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no início de
cada ano lectivo para dar cumprimento ao disposto na alínea e) do
artigo 10.º, bem como para apreciação e aprovação do seu plano
anual de actividades e respectivo orçamento.

6 � A assembleia geral poderá reunir em sessão extraordinária
por iniciativa do seu presidente, a pedido da direcção, do conselho
fiscal ou de um mínimo de 10% dos associados, que deverão reque-
rer, por escrito, fundamentando o pedido e indicando os assuntos a
tratar.

7 � A reunião da assembleia geral extraordinária, a requerimento
dos associados, não poderá, porém, efectuar-se, se não comparece-
rem, pelo menos, dois terços dos requerentes, os quais são obrigados
a permanecer até final. Se tal não suceder são as deliberações con-
sideradas nulas.

8 � Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o
número de filhos ou educandos, alunos da escola.
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9 � A assembleia geral considera-se legalmente constituída se
estiverem presentes, pelo menos, mais de metade dos seus associa-
dos. Se à hora designada não se verificar aquele número, a assem-
bleia reunirá então 30 minutos depois com qualquer número de asso-
ciados.

10 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples, excepto nos casos de:

a) Alteração dos estatutos ou destituição dos órgãos sociais, para
o que se torna necessário observar a maioria de três quartos dos
presentes;

b) Dissolução da Associação, para o que se torna necessário ob-
servar a maioria de três quartos da totalidade dos associados.

ARTIGO 10.º

É competência da assembleia geral, designadamente:
a) Apreciar e votar propostas de alteração dos estatutos e de dis-

solução da Associação;
b) Eleger ou destituir os órgãos sociais da Associação;
c) Apreciar, dar parecer e deliberar sobre as actividades da Asso-

ciação;
d) Apreciar e aprovar o relatório e contas anual;
e) Fixar o valor da quota anual e a sua periodicidade;
f) Apreciar a actividade da direcção e do conselho fiscal;
g) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submeti-

dos e que por disposição estatutária e por lei lhe incumbam.

ARTIGO 11.º

É competência do presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias;
b) Presidir às reuniões da assembleia geral e orientar os trabalhos;
c) Assinar a acta das sessões e promover a sua divulgação;
d) Dar posse aos membros da direcção, do conselho fiscal e mesa

da assembleia no prazo de oito dias após a realização da assembleia
geral que os elegeu.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

É competência da direcção, designadamente:
a) Representar a Associação, em juízo ou fora dele;
b) Gerir as actividades da Associação, cumprindo e fazendo cum-

prir as disposições legais e estatutárias e as deliberações da assem-
bleia geral;

c) Gerir os bens e fundos da Associação;
d) Elaborar o plano de actividades e o projecto de orçamento e

dar-lhes execução;
e) Elaborar e submeter à apreciação e aprovação da assembleia

geral o relatório de contas anual;
f) Pedir a convocação de assembleias gerais;
g) Proceder à inscrição de associados e propor à assembleia geral

a perda de qualidade de associado;
h) Celebrar contratos e protocolos;
i) Solicitar pareceres ao conselho fiscal e fornecer-lhe os elemen-

tos que lhe forem pedidos para o cumprimento das suas funções;
j) Representar a Associação junto das instâncias oficiais;
k) Propor as alterações estatutárias que lhe parecerem mais con-

venientes;
l) Propor a nomeação de sócios beneméritos ou honorários;
m) Submeter à assembleia geral todos os assuntos que, pela sua

importância, aconselhem uma tomada de posição de todos os asso-
ciados.

ARTIGO 14.º

1 � A direcção da Associação reunirá ordinariamente, pelo me-
nos, uma vez por mês e extraordinariamente sempre que a maioria
dos seus membros o solicite.

2 � A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos
seus membros, tendo voto de qualidade o membro que presidir à
reunião.

ARTIGO 15.º

1 � É competência do presidente da direcção:
a) Convocar os membros da direcção para as reuniões;

b) Presidir às reuniões da direcção;
c) Executar e fazer executar as deliberações da direcção;
d) Gerir financeiramente a Associação, juntamente com o secre-

tário e o tesoureiro.
2 � É competência do vice-presidente substituir o presidente nas

suas faltas e impedimentos.
3 � É competência do secretário a elaboração das actas das reu-

niões, a redacção e o tratamento da correspondência e a colabora-
ção na gestão financeira da Associação.

4 � É competência do tesoureiro a gestão financeira e patrimo-
nial dos bens da Associação e a elaboração e apresentação de contas.

5 � Os membros da direcção da Associação são solidariamente
responsáveis pelo exercício das actividades da Associação.

ARTIGO 16.º

A Associação obriga-se, em actos escritos, com as assinaturas
conjuntas de dois titulares da direcção, devendo uma das assinaturas
ser do presidente ou, no seu impedimento, do vice-presidente.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 17.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário.

ARTIGO 18.º

1 � Compete ao conselho fiscal, designadamente:
a) Dar parecer sobre o relatório de contas anual;
b) Verificar e fiscalizar as contas da Associação;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto, mediante pedido da assem-

bleia geral ou direcção da Associação;
d) Cumprir as obrigações impostas pela lei e pelos estatutos;
e) Reunir ordinariamente uma vez por trimestre e extraordina-

riamente a pedido da direcção da mesa da assembleia geral ou mem-
bros do conselho fiscal.

2 � O conselho fiscal só poderá deliberar com a maioria dos seus
membros, tendo o presidente ou quem o substitua voto de qualidade.

ARTIGO 19.º

Os cargos exercidos nos órgãos sociais não são remunerados, po-
dendo, no entanto, serem ressarcidas as despesas deles derivadas.

CAPÍTULO IV

Do património

ARTIGO 20.º

1 � As receitas da Associação compreendem:
a) As quotizações dos seus associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam atribuídas;
c) Quaisquer receitas provenientes de actividades promovidas pela

Associação.
2 � O valor da quota é estabelecido voluntariamente por cada

associado e constará do boletim de inscrição ou renovação, não
podendo em caso algum ser inferior ao valor mínimo aprovado pela
assembleia geral, sendo pago anualmente numa única prestação.

CAPÍTULO V

Das eleições

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral, para efeitos de eleições, será convocada,
pelo menos, com 15 dias de antecedência.

2 � As eleições dos corpos sociais serão feitas por escrutínio
secreto, por boletins de voto e na sequência de listas eventualmente
acompanhadas do programa de acção, que deverão ser entregues ao
presidente da mesa da assembleia geral com uma antecedência míni-
ma de oito dias em relação ao acto eleitoral.

3 � Só podem concorrer listas que se apresentarem subscritas,
no mínimo, por 20 associados, não podendo nenhum dos associados
subscrever ou fazer parte de mais que uma lista.

4 � Cada lista concorrente pode designar um delegado, que deve-
rá ser associado, para acompanhar as diversas operações do acto
eleitoral.
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5 � As listas concorrentes deverão ser afixadas com três dias de
antecedência em relação ao acto eleitoral na sede social da Associa-
ção.

6 � As listas apresentadas a sufrágio deverão ser organizadas,
especificando os nomes dos membros da mesa da assembleia geral,
do conselho fiscal e da direcção, sendo referenciadas por uma letra
de acordo com a ordem de entrega ao presidente da mesa da assem-
bleia geral.

7 � A votação processar-se-á por meio de boletins de voto orga-
nizados pela mesa da assembleia geral, onde constem, por ordem
alfabética, todas as listas submetidas a sufrágio.

8 � A lista que tiver maior número de votos será declarada ven-
cedora.

9 � Se duas ou mais listas se apresentarem empatadas no primei-
ro lugar, será efectuada entre elas nova votação no prazo de oito
dias ou de imediato, se a assembleia geral se pronunciar e aprovar
nesse sentido.

10 � Só podem exercer direito de voto os associados em pleno
gozo dos seus deveres estatutários.

11 � Os órgãos sociais cessantes deverão transmitir aos órgãos
sociais eleitos, no acto de posse destes, todos os valores, documen-
tos, inventários e arquivos da Associação.

CAPÍTULO VI

Da alteração dos estatutos e dissolução da Associação

ARTIGO 22.º

1 � As alterações dos estatutos e a dissolução da Associação ca-
recem do voto favorável de três quartos dos associados reunidos em
assembleia geral ou três quartos da totalidade dos associados, respec-
tivamente.

2 � Em caso de dissolução, os bens da Associação reverterão para
a escola que, obrigatoriamente, os utilizará em benefício dos alunos.

CAPÍTULO VII

Dispositivos finais

ARTIGO 23.º

1 � A Associação poderá, por deliberação da direcção, federar-se
com outras associações congéneres, a nível regional ou nacional,
sem perda da sua independência de princípios e finalidades.

2 � Rodos os casos omissos serão regidos pela lei geral.

Conforme o original.

24 de Abril de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5690

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO E AMIGOS DA ESCOLA PRIMÁRIA DOS
MATOS, MARINHA DAS ONDAS.

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição, denominação, sede e objectivos

ARTIGO 1.º

Constituição

1 � Os pais, encarregados de educação e amigos dos alunos da
Escola Primária dos Matos, da Marinha das Ondas, constituem-se
em associação.

2 � A Associação é constituída por todos os pais, encarregados
de educação e amigos da Escola Primária dos Matos, Marinha das
Ondas.

ARTIGO 2.º

Denominação

A Associação denomina-se Associação de Pais e Encarregados de
Educação e Amigos da Escola Primária dos Matos, Marinha das
Ondas.

ARTIGO 3.º

Sede

A Associação terá a sua sede em Matos e funcionará nas instala-
ções desta escola ou noutro local que vier a ser acordado por deci-
são da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Objectivos

A Associação tem como objectivos representar os interesses dos
alunos desta escola, através dos pais, encarregados de educação e
amigos, contribuindo para o estudo de resolução dos problemas que
afectem ao alunos e a própria escola.

CAPÍTULO II

Dos sócios, direitos, deveres, suspensão de direitos

ARTIGO 5.º

Dos sócios

São sócios efectivos da Associação todos os pais, encarregados de
educação e amigos dos alunos desta escola.

ARTIGO 6.º

Dos direitos

São direitos dos sócios efectivos:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Votar, eleger e ser eleito para os órgãos administrativos e so-

ciais da Associação;
c) Participar em grupos de trabalho e colaborar, por quaisquer

outros meios, nas tarefas da Associação;
d) Examinar, na sede, a escrita e as contas da Associação, nas

condições e prazos estabelecidos pela direcção;
e) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos

termos da alínea c) do n.º 4 do artigo 11.º destes estatutos.

ARTIGO 7.º

Dos deveres

São deveres dos sócios efectivos:
a) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram elei-

tos;
b) Pagar a quota que for estipulada em assembleia geral;
c) Cumprir as disposições estatutárias;
d) Assistir a reuniões da assembleia geral para que tenha requerido

convocações extraordinárias.

ARTIGO 9.º

Suspensão de direitos

Os sócios efectivos perderão os seus direitos:
a) A pedido escrito do próprio;
b) Por infracção dos estatutos reconhecida em assembleia geral;
c) Por suspensão, até à realização da próxima assembleia geral,

por falta ao cumprimento dos seus deveres, ou por colocar em cau-
sa o bom nome da Associação.

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

ARTIGO 9.º

Os corpos gerentes da Associação são:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Eleição dos corpos gerentes

1 � Os corpos gerentes são eleitos em assembleia geral ordinária
convocada expressamente para esse fim, a realizar em data prevista
no n.º 3 do artigo 11.º dos presentes estatutos.
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2 � Os corpos gerentes eleitos, caso rescindam antes do fim do
mandato para que foram indigitados, deverão contactar outro sócio
e indicá-lo à direcção para sua substituição.

ARTIGO 11.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é a reunião dos sócios efectivos da Asso-
ciação no pleno gozo dos seus direitos e constitui o órgão supremo
da Associação.

2 � As reuniões da assembleia geral são orientadas por uma mesa
composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

3 � Caso o número de sócios presentes seja inferior a 20, esta
realizar-se-á meia hora depois com qualquer número de sócios pre-
sentes.

4 � A assembleia geral ordinária reunirá anualmente, no mês
imediato ao fecho do ano lectivo, para a aprovação e votação do
relatório de contas de gerência e bianualmente, no mês de Outubro,
para eleição dos corpos gerentes.

5 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que:
a) O presidente da mesa da assembleia geral assim o entender

necessário;
b) Solicitada pela direcção ou pelo conselho fiscal;
c) A requerimento de 20 sócios efectivos em pleno gozo dos seus

direitos.
ARTIGO 12.º

Da direcção

A direcção é o órgão executivo e é constituída por sete elemen-
tos, sendo um presidente, um vice-presidente, um 1.º secretário, um
2.º secretário, um tesoureiro e dois vogais.

ARTIGO 13.º

Do conselho fiscal

O conselho fiscal é o órgão fiscalizador dos actos da direcção e é
constituído por três elementos, sendo um presidente e dois vogais.

CAPÍTULO IV

Da dissolução

ARTIGO 14.º

Dissolução

Esta Associação poderá ser dissolvida quando três quartos dos seus
sócios efectivos em pleno gozo dos seus direitos o decidirem em
assembleia geral para tal convocada expressamente. Ao património
remanescente será dado o destino que os sócios em assembleia geral
determinarem, sendo eleita uma comissão liquidatária de entre os
presentes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

Filiação

A Associação pode filiar-se em associações similares ou em fede-
rações de associações, para atingir os seus objectivos.

ARTIGO 16.º

Autonomia e independência

Esta Associação é uma instituição autónoma e independente de
duração indeterminada, podendo ser dissolvida nos termos do n.º 1 do
artigo 14.º destes estatutos.

ARTIGO 17.º

Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos pela direcção.

Conforme o original.

2 de Maio de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5691

FEDERAÇÃO CONCELHIA DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS
E ENCARREGDOS DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE
BARCELOS (FCAPCB).

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Federação

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A instituição adopta a designação de Federação Concelhia das
Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de
Barcelos (FCAPCB), adiante designada por Federação, sendo cons-
tituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

A Federação tem a sua sede em Barcelos, podendo esta localiza-
ção ser alterada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

Objectivos

O objectivo da Federação é conjugar, coordenar, defender e re-
presentar as associações de pais do concelho de Barcelos, assim como
dinamizar a constituição de associações de modo a possibilitar e
facilitar o exercício do direito e dever que cabem aos pais e encar-
regados de educação de orientarem e participarem na educação dos
filhos e educandos.

ARTIGO 4.º

Natureza

A Federação, que se regerá pelos presentes estatutos e regulamen-
tos aprovados em assembleia geral, é uma associação de direito pri-
vado e interesse público, sem fins lucrativos e independente de qual-
quer ideologia política ou religiosa e de quaisquer organizações oficiais
ou privadas, em obediência à lei geral e à Declaração Universal dos
Direitos do Homem.

ARTIGO 5.º

Estrutura

A Federação é membro da Federação Regional das Associações de
Pais do Distrito de Braga e da Confederação Nacional das Associa-
ções de Pais, adiante designadas de FRAPDB e CONFAP, respecti-
vamente, e adopta, por isso, o ideário, a declaração de princípios,
os objectivos e directrizes da CONFAP.

ARTIGO 6.º

Representatividade

A Federação representa os seus membros, em todos os organis-
mos nacionais e internacionais, em que, por lei, tem representação
ou pelos quais lhe seja dirigido convite a integrar.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 7.º

Qualidade

São membros da Federação as associações de pais legalmente cons-
tituídas no âmbito de estabelecimentos de educação pré-escolar, do
ensino básico e secundário, oficial, particular ou cooperativo.

ARTIGO 8.º

Admissão

1 � A admissão dos membros far-se-á por proposta das associa-
ções de pais à Federação.
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2 � Da deliberação do conselho executivo da Federação cabe
recurso para a assembleia geral, interposto pela requerente, no pra-
zo de 15 dias, contados a partir da notificação da decisão.

3 � Findo o prazo de 60 dias, a contar da data da solicitação da
sua admissão, se não houver decisão, é considerado admitido de ple-
no direito.

4 � As condições administrativas da admissão serão definidas pelo
conselho executivo.

ARTIGO 9.º

Direitos dos membros

São direitos dos membros:
1) Assistir, participar, votar ou ser representados nas assembleias

gerais da Federação;
2) Eleger e ser eleitos para qualquer cargo dos órgãos sociais da

Federação;
3) Beneficiar do apoio e dos serviços da Federação;
4) Ser informado sobre matérias de interesse e de actividades da

Federação;
5) Representar a Federação, sempre que para tal sejam indicados.

ARTIGO 10.º

Aquisição, exercício e suspensão dos direitos

1 � Os direitos dos membros adquirem-se aquando da sua admis-
são na Federação.

2 � O exercício dos direitos dos membros depende do cumpri-
mento integral dos deveres previstos nos presentes estatutos e ain-
da da liquidação da quota dentro dos prazos estipulados pelos estatu-
tos ou pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Deveres dos membros

São deveres dos membros:
1) Cumprir as disposições estatutárias e regulamentares;
2) Colaborar nas actividades da Federação e contribuir para a rea-

lização dos seus objectivos e prestígio da sua actuação;
3) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem elei-

tos;
4) Pagar a quota e demais encargos financeiros que forem fixados

nos termos destes estatutos.

ARTIGO 12.º

Sanções

1 � Ao não cumprimento de qualquer dos deveres referidos nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo anterior são aplicáveis as seguintes sanções:

a) Advertência escrita;
b) Suspensão até ao final do ano lectivo;
c) Suspensão por um ano.
2 � Ao não cumprimento do dever referido no n.º 4 do

artigo anterior, nomeadamente no caso de quotas em atraso por mais
de um ano e após notificação para proceder ao pagamento no pra-
zo máximo de 90 dias, é aplicável a seguinte sanção:

a) Suspensão dos direitos até ao pagamento integral da dívida.
3 � Das sanções previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 e após

aplicação pelo conselho executivo, cabe recurso para a assembleia
geral.

ARTIGO 13.º

Perda de qualidade dos membros

1 � Perdem a qualidade de membros:
a) Aqueles quem, voluntariamente, expressem a vontade de anu-

lar a sua filiação e comuniquem ao conselho executivo, por carta
registada, a sua decisão;

b) Aqueles que tenham cessado a actividade nos termos dos res-
pectivos estatutos;

c) Aqueles que tenham em débito quotas referentes a um ano, ou
quaisquer outros débitos, e não os liquidem dentro do prazo estipu-
lado depois de receberem a notificação do conselho executivo por
carta registada, ou não justificarem cabalmente, no mesmo prazo, a
impossibilidade de o fazerem.

2 � No caso da alínea c) do número antecedente, compete ao
conselho executivo declarar a perda da qualidade de membro, caben-
do-lhe, ainda, autorizar a sua readmissão uma vez regularizada a si-
tuação que lhe deu origem.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação

ARTIGO 14.º

Especificação

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

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída pelos representantes das
associações de pais devidamente credenciados, que estejam no pleno
gozo dos seus direitos.

2 � Os representantes das associações de pais suspensos nos ter-
mos do artigo 12.º poderão tomar parte na assembleia geral em que
os respectivos recursos sejam discutidos, mas sem direito a voto.

ARTIGO 16.º

Constituição da mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e dois
secretários, representantes de associações, eleitos pela assembleia
geral em lista única com os restantes órgãos sociais.

ARTIGO 17.º

Competência da mesa da assembleia geral

1 � Compete ao presidente da mesa:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos das sessões;
c) Assinar com os secretários as actas das sessões.
2 � Compete aos secretários:
a) Coadjuvar o presidente na direcção dos trabalhos;
b) Elaborar as actas das sessões;
c) Ocupar-se do expediente a que as sessões derem lugar, nomea-

damente o envio da minuta das actas no prazo de 30 dias, a todos
os membros da Federação.

ARTIGO 18.º

Competências da assembleia geral

1 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger e demitir, por escrutínio secreto, a mesa da assembleia

geral, o conselho executivo e o conselho fiscal;
c) Discutir e votar o relatório de actividades e contas;
d) Fixar a quota mínima anual;
e) Decidir dos recursos das sanções previstas nestes estatutos e

aplicar aquelas de que tem atribuições exclusivas;
f) Discutir e votar os planos de actividades e orçamento da Fede-

ração;
g) Deliberar sobre quaisquer assuntos relativos às finalidades e

atribuições da mesma que lhe sejam submetidos pelos seus membros
ou pelo conselho executivo;

h) Exercer as funções que lhe sejam atribuídas pela lei e pelos
estatutos;

i) Deliberar sobre a extinção da Federação.

ARTIGO 19.º

Funcionamento ordinário da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente, uma vez por ano,
no 1.º trimestre de cada ano.

2 � A convocação da assembleia geral será feita por carta, acom-
panhada dos documentos a analisar, com antecedência de 15 dias, e
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nela serão indicados o dia, a hora e o local da assembleia, bem como
a respectiva ordem de trabalhos, não podendo deliberar sobre maté-
ria alheia à ordem do dia.

3 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
catória deste que estejam presentes ou representados a maioria dos
membros no pleno gozo dos seus direitos e, em segunda convocató-
ria, meia hora mais tarde, com qualquer número de membros.

ARTIGO 20.º

Funcionamento extraordinário da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente por convo-
cação do seu presidente, a pedido do conselho fiscal, ou de um terço
dos membros que estiverem no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral deve ser convocada no prazo de 20 dias
após recebimento pelo presidente da mesa do respectivo pedido.

3 � A assembleia geral extraordinária solicitada por um terço dos
membros só poderá funcionar se, pelo menos, duas terças partes dos
requerentes estiverem presentes, os quais são obrigados a permane-
cer até ao fim.

ARTIGO 21.º

Deliberação

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples dos membros efectivos presentes no pleno gozo dos seus
direitos sociais, excepto nos seguintes casos:

a) Alteração dos estatutos e demissão dos órgãos sociais da Fede-
ração, para o que se torna necessário uma maioria de três quartos
dos membros presentes ou representados;

b) Extinção de Federação, para o que será necessária uma maioria
de três quartos das associações inscritas na Federação.

2 � Se no final da sessão da assembleia geral extraordinária se
verificar que o número de requerentes presentes é inferior a dois
terços, as deliberações tomadas são nulas, salvo ausência por mo-
tivo superveniente e considerado justificado pela assembleia.

SECÇÃO III

Conselho executivo

ARTIGO 22.º

Composição

1 � O conselho executivo é eleito em lista e por voto secreto
na primeira assembleia geral ordinária, e compõe-se de cinco mem-
bros efectivos e dois suplentes (presidente, vice-presidente, tesou-
reiro, secretário e vogal), eleitos de entre os representantes de asso-
ciações no pleno gozo dos seus direitos.

2 � Os membros do conselho executivo e restantes órgãos são
eleitos por dois anos.

ARTIGO 23.º

Competência

1 � O conselho executivo assegura a representação e toda a ges-
tão da Federação.

2 � Compete ao conselho executivo, em particular:
a) Representar a Federação e, em seu nome, defender os seus di-

reitos e assumir as suas obrigações;
b) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral, criar e

dirigir os serviços da Federação e executar as actividades que enqua-
drem o seu objectivo;

c) Elaborar e submeter à assembleia geral o plano de actividades e
o orçamento;

d) Autorizar o pagamento das despesas previstas no plano de
actividades e orçamento;

e) Apresentar à assembleia geral todas as propostas que julgue
necessárias;

f) Elaborar e submeter à assembleia geral o relatório e contas para
a aprovação;

g) Nomear os seus representantes aos órgãos da FRAPDB;
h) Deliberar sobre admissão das associações e sobre as sanções a

aplicar.
ARTIGO 24.º

Competência dos membros do conselho executivo

1 � Compete ao presidente:
a) Representar a Federação;
b) Coordenar e orientar a actividade do conselho executivo,

diligenciando pela assiduidade e eficiência dos seus membros, dirigir
as suas reuniões e assinar as actas com o secretário.

2 � Compete ao vice-presidente:
a) Coadjuvar e substituir o presidente nos seus impedimentos.
3 � Compete ao tesoureiro:
a) Manter em bom funcionamento o sector financeiro;
b) Elaborar os balancetes;
c) Elaborar as contas anuais.
4 � Compete ao secretário:
a) Manter em bom funcionamento os serviços de secretaria;
b) Elaboração das actas.
5 � Compete ao vogal:
a) Coadjuvar os restantes membros do conselho executivo;
b) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalho que forem

formados.

ARTIGO 25.º

Funcionamento

1 � O conselho executivo reúne, em sessão ordinária de dois em
dois meses e, em sessão extraordinária, por iniciativa do presidente
ou da maioria dos seus membros, e só poderá deliberar quando esti-
ver presente essa mesma maioria.

2 � As deliberações são tomadas por maioria, tendo o presidente
ou seu substituto o voto de desempate.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 26.º

Composição

O conselho fiscal é constituído por um presidente, dois vogais
efectivos, com direito a voto, e dois suplentes.

ARTIGO 27.º

Competência

1 � Compete ao conselho fiscal:
a) Verificar periodicamente a regularidade das contas;
b) Dar conhecimento ao conselho executivo da existência de ir-

regularidades em matéria de gestão financeira ou económica;
c) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas anuais,

bem como sobre qualquer outro assunto de ordem económica ou fi-
nanceira.

ARTIGO 28.º

Deliberação do conselho fiscal

As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com a
presença da maioria dos seus membros, reunindo sempre que o de-
sempenho das suas funções o exigir.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 29.º

Receitas

1 � As receitas da Federação compreendem:
a) Quotizações dos associados;
b) Doações, subvenções e subsídios que lhe sejam atribuídos nos

termos da lei ou dos presentes estatutos.
2 � A Federação entregará à FRAPDB uma comparticipação fi-

xada pelo conselho executivo da confederação nacional e proporcio-
nal à quotização das suas associações.

3 � A assembleia geral poderá, excepcionalmente, por proposta
do conselho executivo, estabelecer um valor de quota inferior ao
geral para as associações cujas condições o justifiquem.

4 � O pagamento das quotas será efectuado pela primeira vez no
acto da inscrição como associado, desde que admitidos na Federa-
ção, e os seguintes até Dezembro, por forma a poder integrar as
contas da Federação.

ARTIGO 30.º

Despesas

São despesas da Federação:
a) O pagamento do pessoal, material, serviço e outros encargos,

desde que previstos no orçamento;
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b) Os pagamentos respeitantes a subsídios, comparticipações e
outros encargos resultantes de iniciativa própria ou em ligação com
outras entidades, públicas ou privadas, que se integrem no seu objec-
tivo.

ARTIGO 31.º

Vinculação financeira

A Federação obriga-se financeiramente por duas assinaturas dos
membros do conselho executivo, devendo uma delas ser sempre do
presidente ou do tesoureiro.

CAPÍTULO V

Das disposições finais

ARTIGO 32.º

Actas

Das reuniões de qualquer órgão social da Federação é sempre la-
vrada acta em livro próprio, ou em dossier organizado.

ARTIGO 33.º

Começo de vigência

1 � Os presentes estatutos entram em vigor no dia da sua apro-
vação pela assembleia geral da Federação.

2 � Para efeito de validade do n.º 1, a assembleia geral tem de
provar em minuta a parte da acta correspondente à alteração esta-
tutária.

3 � No entanto, os estatutos não produzem efeitos em relação a
terceiros enquanto não forem publicados nos termos da lei, devendo
essa publicação ser requerida no prazo máximo de 30 dias após a
realização da assembleia.

ARTIGO 34.º

Cessão da vigência

Ficam revogadas todas as disposições ou normas que contrariem o
estabelecido nos presentes estatutos.

CAPÍTULO VI

Das disposições transitórias

ARTIGO 35.º

Especificidade da Federação

O ano social da Federação corresponde ao ano civil.

ARTIGO 36.º

Comissão administrativa

1 � À comissão administrativa, composta por seis elementos,
eleita de entre as associações presentes na assembleia estatutária,
compete:

a) Publicar os estatutos da Federação;
b) Preparar o processo eleitoral com vista à realização das pri-

meiras eleições.
2 � Cessam as suas funções aquando da tomada de posse dos ór-

gãos sociais eleitos.
ARTIGO 37.º

Revisão dos estatutos

Os presentes estatutos não podem ser revistos antes de decorrido
um ano sobre a data da sua publicação.

ARTIGO 38.º

Casos omissos

Aos casos omissos nos presentes estatutos, sem prejuízo de usos,
costumes ou acordos que sejam mais favoráveis, aplicar-se-á o esta-
belecido na lei.

Aprovados os estatutos em 27 de Julho de 2000.

Conforme o original.

2 de Maio de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5692

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO
CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Atendendo à natural evolução do sistema educativo, que não só
estimula a criação de novas fórmulas de gestão com partilha
interescolar dos recursos disponíveis, como a participação dos pais
e encarregados de educação nos projectos daí decorrentes, é criada a
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas do Concelho de Penalva do Castelo, adiante designada por
Associação, que se rege pelos presentes estatutos elaborados de
acordo com o normativo do Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de No-
vembro, actualizado pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de Março.

ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e tem a sua sede na Escola
Básica Integrada Insua, sita em Penalva do Castelo, adiante designa-
da por Escola ou Agrupamento.

ARTIGO 3.º

A Associação não tem fins lucrativos, é uma associação voluntá-
ria e é independente do Estado, de credos religiosos, de partidos
políticos e de quaisquer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objecto:
a) Fomentar a colaboração permanente entre o corpo docente,

pessoal administrativo, auxiliar, alunos e pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola criando e mantendo condições que
assegurem a efectiva participação destes últimos nas tarefas que lhes
compete;

b) Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e
encarregados de educação no acompanhamento do projecto escolar
dos educandos, seja este específico da Escola ou integrado em pro-
jectos conjuntos com outras escolas ou instituições;

c) Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a
participação dos pais e encarregados de educação no enriquecimen-
to da actividade escolar e associativa;

d) Contribuir para o desenvolvimento e promoção de todas as
acções de carácter pedagógico, cultural e social conducentes ao bom
funcionamento das escolas, no sentido de obter a resolução de pro-
blemas relacionados com a educação integral dos educandos bem
como das condições globais de higiene e segurança dos edifícios e
áreas envolventes;

e) Intervir e participar em estreita colaboração com o ministério
da tutela, em todas as iniciativas de carácter educacional, pedagó-
gico e cultural integradas no sistema nacional de ensino, nas maté-
rias em que, por direito, facultativa ou obrigatoriamente, tenha de
ser ouvida, designadamente pela emissão de pareceres sobre regula-
mentos e linhas de política de educação nacional, e da juventude,
sobre a gestão de estabelecimentos de ensino e quanto a quaisquer
projectos ou propostas de diplomas legais de particular importância
para a vida escolar, incluindo os que se situem no âmbito das rela-
ções escola-família.

ARTIGO 5.º

Atendendo ao objecto da Associação e exclusivamente para efei-
tos decorrentes da sua actividade, aos encarregados de educação é
atribuído o estatuto equivalente ao dos pais, pelo que esta designa-
ção, adiante, engloba ambos.

ARTIGO 6.º

Para a prossecução dos seus objectivos, a Associação propõe-se:
a) Incentivar a colaboração efectiva entre pais, encarregados de

educação, alunos, professores, corpos directivos, pessoal adminis-
trativo e auxiliar do Agrupamento;

b) Manter contactos permanentes com o conselho directivo do
Agrupamento, efectuando com ele reuniões periódicas, pelo menos,
uma vez por mês e sempre que qualquer das partes o entender ne-
cessário;
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c) Ser ouvida e dar parecer sobre o regulamento interno da Escola
e outros, bem como sobre propostas e projectos de diplomas legais;

d) Participar, através de um representante, nas reuniões ordinári-
as anuais de conselho pedagógico da Escola, nos casos e termos le-
galmente previstos;

e) Manter os pais e encarregados de educação informados sobre a
vida da Escola em particular no que respeita à actuação dos órgãos
em que estejam representados;

f) Contribuir para a prevenção e resolução de quaisquer situações
lesivas dos interesses físicos, morais ou cívicos dos alunos, em ter-
mos constitucionalmente consagrados, bem como de quaisquer pro-
blemas pedagógicos e outros;

g) Colaborar com a Escola e outras entidades e autoridades em
iniciativas de interesse comum, nomeadamente cultural, pedagógico
e social;

h) Prestar à Escola, no âmbito das suas responsabilidades, a cola-
boração que lhe seja pedida, desde que compatível com as finalida-
des da Associação;

i) Promover contratos com as outras associações congéneres, no
sentido de integrar a sua acção num mais amplo contexto de reali-
zação comum;

j) Fomentar a integração da Escola no meio em que está inserida,
promovendo a sua auscultação e estudo de problemas de educação
em termos de participação efectiva dos pais e encarregados de edu-
cação na respectiva resolução, mediante a realização de inquéritos,
colóquios, conferências, reuniões, sessões de estudo, criação de gru-
pos de trabalho e outros meios adequados;

k) Intervir junto das entidades oficiais e particulares competentes
no sentido de promover a melhoria do equipamento escolar no in-
teresse dos alunos e da Escola;

l) Colaborar com o ministério da tutela na definição dos progra-
mas e linhas gerais relativos à educação da juventude.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 7.º

Serão sócios efectivos os pais dos alunos da Escola que se inscre-
vam na Associação.

ARTIGO 8.º

São direitos dos sócios efectivos eleger e ser eleitos para quais-
quer cargos da Associação.

ARTIGO 9.º

São direitos de todos os sócios:
a) Participar em todos os actos da vida da Associação;
b) Eleger os órgãos sociais da Associação e, a título excepcional,

ser eleitos para esses órgãos, desde que essa decisão seja sancionada
pela assembleia geral;

c) Requerer, por escrito, a convocação de assembleia geral extra-
ordinária, nos termos do artigo 16.º

ARTIGO 10.º

São deveres de todos os sócios:
a) Cumprir os estatutos;
b) Contribuir para o desenvolvimento e realização dos fins da

Associação;
c) Zelar pelo bom nome e imagem da Associação;
d) Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade de sócios:
a) Os sócios que requeiram, por escrito, a desvinculação;
b) Os que não cumpram as obrigações estatutárias;
c) Temporariamente, por suspensão, os que não satisfaçam a quo-

tização durante sete meses;
d) Definitivamente, os que deixarem de pagar a quotização du-

rante 14 meses.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

A assembleia geral será dirigida pela respectiva mesa, constituída
por um presidente dois secretários.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente até 31 de Janeiro para
apreciação do relatório e contas da direcção e para a eleição da
respectiva mesa, direcção e conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido da direc-
ção, do conselho fiscal ou de, pelo menos, da quarta parte dos só-
cios que a deverão requerer, por escrito, indicando os assuntos a tratar.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente através de cir-
culares a enviar aos sócios e de avisos a afixar na Escola com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral destinada à eleição da respectiva mesa, da di-
recção e do conselho fiscal será convocada com, pelo menos, 30 dias
de antecedência e a convocatória fixará um prazo não inferior a
15 dias e não superior a 20 para a apresentação das candidaturas e
respectivos programas ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral desde que,
à hora marcada, esteja presente um mínimo de metade dos sócios
ou, 30 minutos depois, com qualquer número.

ARTIGO 20.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por:
a) Maioria dos sócios presentes;
b) Maioria de três quartos dos sócios presentes nos casos de alte-

ração dos estatutos;
c) Maioria de três quartos do número total de sócios no caso de

dissolução da Associação;
d) A deliberação sobre a dissolução da Associação poderá ser to-

mada pela maioria de três quartos dos sócios presentes em assem-
bleia geral se não for possível obter a maioria prevista na alínea c)
deste artigo após três assembleias gerais para o efeito reunidas.

§ único. Na falta ou impedimento dos membros da mesa, a assem-
bleia geral será presidida e secretariada por três associados eleitos
pela própria assembleia.

ARTIGO 21.º

À assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar o exercício da direcção e do conselho fiscal;
c) Deliberar sobre os estatutos, demais regulamentos internos e a

dissolução da Associação;
d) Fixar o valor da quota mínima anual, mediante proposta da

direcção;
e) Deliberar sobre os assuntos que, no âmbito do artigo 16.º lhe

sejam submetidos e todos os outros que, por força da lei ou disposi-
ção estatutária lhe incumbam.

ARTIGO 22.º

A direcção é o órgão executivo e é constituída por um número
ímpar de membros, num mínimo de cinco, que elegerão entre si o
presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.

ARTIGO 23.º

À direcção compete:
a) Dirigir e coordenar a vida da Associação de acordo com os

estatutos e as deliberações da assembleia geral;
b) Elaborar o orçamento e programa anual das actividades da

Associação assim como os regulamentos internos considerados ne-
cessários à actividade da Associação, nomeadamente o eleitoral;

c) Elaborar o relatório e contas da Associação;
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d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da
Associação;

e) Requerer a convocação das assembleias gerais;
f) Aceitar, conforme disposto no artigo 11.º, a demissão dos asso-

ciados que a requeiram bem como propor à assembleia geral a de-
missão e exclusão de sócios;

g) Representar a Associação, em juízo e fora dele;
h) Fazer a gestão do equipamento escolar, propriedade da Associa-

ção.
ARTIGO 24.º

A Associação só se obriga pelas assinaturas conjuntas do presi-
dente da direcção e de outro membro deste órgão social, sendo a do
tesoureiro obrigatória sempre que se trate de questões de natureza
financeira.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal é constituído por três membros eleitos em as-
sembleia geral e que, entre si, elegerão o presidente.

ARTIGO 26.º

O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez por semestre.

ARTIGO 27.º

O conselho fiscal só pode deliberar com a maioria dos seus mem-
bros e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos mem-
bros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 28.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Verificar se os livros e documentos da contabilidade se encon-

tram regularmente escriturados e organizados;
b) Verificar a situação da caixa e das existências de quaisquer bens

pertencentes à Associação;
c) Dar parecer sobre o relatório e contas da direcção, referentes

ao ano social findo e elaborar o parecer sobre a proposta de orça-
mento para o ano seguinte, a apresentar pela direcção com, pelo
menos, 15 dias de antecedência sobre a data marcada para a realiza-
ção da assembleia geral;

d) Solicitar a convocação de assembleia geral extraordinária, quando
julgar conveniente.

CAPÍTULO IV

Das receitas

ARTIGO 29.º

As receitas da Associação são constituídas pelo produto das quo-
tizações, subsídios, donativos ou quaisquer outros rendimentos even-
tuais, desde que se destinem a ser utilizados na prossecução dos ob-
jectivos da Associação.

CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 30.º

A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei e por delibe-
ração da assembleia geral, conforme alínea c) do artigo 21.º dos
presentes estatutos.

ARTIGO 31.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino que
a assembleia geral fixar, o qual será, obrigatoriamente, de interesse
social.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os cargos dos órgãos sociais terão duração anual, sendo o seu
exercício gratuito.

ARTIGO 33.º

A Associação poderá colaborar com entidades públicas ou priva-
das ou filiar-se, por proposta da direcção, a aprovar em assembleia

geral, em organizações cujas actividade possa contribuir para o
desenvolvimento de projectos educativos ou para o são desenvol-
vimento da comunidade escolar.

ARTIGO 34.º

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pelos
regulamentos internos e pelas disposições aplicáveis da lei geral.

Conforme o original.

2 de Maio de 2001. � (Assinatura Ilegível.) 19-2-5693

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 1.º CICLO DE VALPAÇOS

Estatutos

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB
1.º Ciclo de Valpaços, adiante designada por Associação, constitui
uma instituição sem fins lucrativos, com sede na cidade de Valpa-
ços, na Escola EB 1 de Valpaços, e reger-se-á pelos presentes esta-
tutos e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto ser uma associação sem fins lucra-
tivos vocacionada para actividades recreativas, culturais, artísticas e
literárias, organizando festas, convívios de índole educativa e for-
mativa, conferências, seminários, palestras, promovendo e defen-
dendo a qualidade do ensino dos alunos, professores e património
escolar; cooperação e ajuda com as entidades sociais e responsáveis
da instituição de ensino, auxiliando os alunos na sua vida escolar e
social. Difusão e promoção de actividades desportivas, escolares e
para-escolares; intercâmbio com professores, sujeitos de ensino e
educação e outras instituições similares. Sensibilizar, mobilizar e
consciencializar o espaço humano em que actua e contribuir para o
melhor aproveitamento do trabalho escolar, da vida social e escolar
dos alunos. Divulgação e defesa dos direitos, liberdades e garantias
da criança em idade escolar e do aluno em geral.

ARTIGO 3.º

São membros efectivos da Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos da Escola EB 1.º Ciclo de Valpaços, que nela
voluntariamente se inscrevam.

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os membros efectivos
inscritos na Associação e a respectiva mesa é constituída por um
presidente, um vice-presidente e um secretário, eleitos em lista com-
pleta e em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

À direcção incumbe gerir e representar a Associação e é consti-
tuída por um presidente, um vice-presidente, um vogal, um secretá-
rio, e um tesoureiro, eleitos em lista completa e em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais é de um ano.
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ARTIGO 10.º

São receitas da Associação:
a) As contribuições dos associados, nomeadamente o pagamento

de quotas;
b) As subvenções, os donativos e doações que eventualmente lhe

sejam atribuídas.

ARTIGO 11.º

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

Aprovado em assembleia geral de 21 de Novembro de 2000, se-
gundo se lavrou na acta n.º 1.

Conforme o original.

2 de Maio de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5694

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 4 DE AMORA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Bá-
sica n.º 4 de Amora adopta a designação de APEEA4 e durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

A APEEA4 tem a sua sede na Escola Básica n.º 4 de Amora, Rua
de Cacheu, Quinta da Medideira, freguesia de Amora, concelho do
Seixal.

ARTIGO 3.º

Natureza

A APEEA4, que se regerá pelos presentes estatutos e regulamen-
to aprovados em assembleia geral, é uma associação de direito pri-
vado, sem fins lucrativos e independente de qualquer ideologia polí-
tica ou religiosa, que respeita as diversas correntes de opinião e os
padrões de direito natural, reconhecidos pela Declaração Universal
dos Direitos do Homem, bem como integra no seu seio a Carta
Europeia dos Direitos e Responsabilidades dos Pais.

ARTIGO 4.º

Área

A APEEA4 tem âmbito de acção local, dentro da área geográfica
de influência da escola onde se encontra sediada.

ARTIGO 5.º

Fins

A APEEA4 tem por fins congregar, coordenar, dinamizar, defen-
der e representar todos os seus associados, em tudo quanto respeita
à educação e respectivos educandos, perante os órgãos de gestão da
escola, bem como perante as estruturas concelhias, distritais e na-
cionais do movimento associativo de pais, e também promover o
estudo, a definição e a implementação de estratégias conducentes à
melhoria das condições pedagógicas, estruturais e de gestão da esco-
la onde se encontra sediada.

ARTIGO 6.º

Objectivos

Para a realização dos seus fins, a APEEA4 propõe-se, designada-
mente:

a) Incentivar o associativismo entre os pais e encarregados de
educação;

b) Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de educa-
ção, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primeiros
e principais educadores;

c) Defender os interesses morais, culturais e físicos dos educandos;
d) Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à

educação dos educandos;
e) Pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas vertentes;
f) Participar a todos os níveis no âmbito do regime de autonomia

das escolas;
g) Participar activamente no movimento associativo através da

sua união concelhia;
h) Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social

no seio da comunidade educativa;
i) Exercer actividades que, não dizendo respeito a aspectos mera-

mente educativos se relacionam com estes e com a defesa e apoio
da instituição familiar;

j) Integrar-se em organizações nacionais, estrangeiras ou interna-
cionais com finalidades convergentes ou complementares.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 7.º

Qualidade

1 � A APEEA4 tem duas categorias de membros: efectivos e
honorários.

2 � Podem ser membros efectivos os pais e encarregados de edu-
cação dos educandos matriculados na escola.

3 � Podem ser membros honorários pessoas singulares ou colec-
tivas que tenham prestado serviços relevantes à APEEA4, ou ao
movimento associativo de pais e encarregados de educação.

ARTIGO 8.º

Admissão

1 � A admissão dos membros efectivos far-se-á através do pre-
enchimento da ficha de inscrição adequada.

2 � A admissão dos membros honorários será feita por proposta
da direcção à assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Direitos dos membros

1 � São direitos dos membros efectivos:
a) Participar com direito a voto nas reuniões da assembleia geral;
b) Apresentar por escrito à direcção propostas que julguem de

utilidade para a APEEA4 para o movimento associativo de pais e
encarregados de educação;

c) Gozar de todos os benefícios que lhe conferem os presentes
estatutos e, bem assim, aqueles que vierem a ser aprovados em as-
sembleia geral, por proposta da direcção;

d) Ter acesso às instalações da escola e beneficiar dos apoios
definidos pela APEEA4;

e) Ser mantido ao corrente das actividades da APEEA4, receben-
do gratuitamente todas as publicações editadas, salvo se para as quais
forem fixados preços de venda;

f) Eleger e ser eleito para qualquer cargo dos órgãos sociais;
g) Discutir e emitir voto sobre os assuntos tratados na assembleia

geral;
h) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos dos

estatutos;
i) Subscrever listas de candidatos aos órgãos sociais da APEEA4;
j) Examinar listas e registos da APEEA4, nas épocas para tal

designadas.
2 � São direitos dos membros honorários:
a) Participar sem direito a voto na assembleia geral;
b) Beneficiar do apoio e dos serviços da APEEA4;
c) Ser mantido ao corrente das actividades da APEEA4.

ARTIGO 10.º

Aquisição, exercício e suspensão dos direitos

1 � Os direitos dos membros efectivos adquirem-se aquando da
sua admissão na APEEA4.

2 � O exercício dos direitos dos membros efectivos depende do
cumprimento integral dos deveres previstos nos presentes estatutos
e regulamentos da APEEA4 e ainda do pagamento da quota dentro
dos prazos estipulados pelos estatutos ou pela assembleia geral.
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3 � A não observância das condições expressas no número ante-
rior determina a imediata suspensão de todos os direitos sociais.

ARTIGO 11.º

Deveres dos membros

São deveres dos membros efectivos:
a) Contribuir, por todas as formas ao seu alcance, para o bom

nome e prestígio da APEEA4 e para a eficácia da sua acção;
b) Não utilizar as actividades da APEEA4 em benefício próprio;
c) Cumprir os estatutos e as disposições regulamentares legais, bem

como as deliberações tomadas pela assembleia geral e restantes ór-
gãos sociais;

d) Contribuir financeiramente para a APEEA4 nos termos pre-
vistos nos estatutos e demais regulamentação;

e) Aceitar e servir gratuitamente os cargos e comissões para que
forem eleitos ou nomeados:

São deveres dos membros honorários:
a) Contribuir para a divulgação das actividades da APEEA4 e a

manutenção do seu bom nome;
b) Contribuir para o desenvolvimento do movimento associativo

de pais e encarregados de educação;
c) Cumprir e respeitar as disposições estatutárias e regulamenta-

res;
d) Não utilizar as actividades da APEEA4 em benefício próprio.

ARTIGO 12.º

Perda de qualidade de membro

1 � Perdem a qualidade de membro:
a) Aqueles que voluntariamente expressem a vontade de anular a

sua filiação ou cessarem a sua colaboração e comuniquem por escri-
to a sua decisão;

b) Aqueles que tenham cessado a actividade nos termos dos esta-
tutos;

c) Aqueles que tenham em débito quotas referentes a seis meses,
ou quaisquer outros débitos, e não procedam ao pagamento no pra-
zo de 30 dias após terem sido notificados pela direcção em carta
registada, ou não justificarem cabalmente, no mesmo prazo, a im-
possibilidade de o fazerem.

2 � Compete à direcção declarar a perda de qualidade de mem-
bro, cabendo-lhe ainda, no âmbito da alínea c), autorizar a
readmissão, uma vez pagas as quotas, acrescidas das indispensáveis
actualizações.

3 � No caso da alínea a), o membro, ao notificar a sua decisão,
deverá pagar as quotas vencidas.

ARTIGO 13.º

Disciplina

1 � Constituem infracção disciplinar:
a) A violação intencional dos estatutos e o não cumprimento das

obrigações sociais que eles impõem;
b) A prática de actos em detrimento do movimento associativo

de pais e encarregados de educação;
c) O não cumprimento dos deveres de membro.
4 � De todos os factos que qualquer membro for acusado, este

dispõe de 22 dias úteis para apresentar à direcção a sua defesa por
escrito, em carta registada.

ARTIGO 14.º

Sanções

1 � As sanções aplicáveis são as seguintes:
a) Advertência escrita;
b) Suspensão de membro, com perca de direito de exercer qual-

quer função no movimento associativo até final do mandato.
2 � Das sanções previstas cabe recurso à assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 15.º

Especificação

São órgãos sociais da APEEA4:
a) Assembleia geral;

b) Direcção executiva;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

Da assembleia geral

A assembleia geral é composta por todos os associados.

ARTIGO 17.º

Reuniões

1 � Ordinariamente uma vez por ano, no prazo máximo de 30 dias
após o início do ano lectivo, a fim de eleger os órgãos da associação
e aprovar o relatório de contas do ano anterior.

2 � Extraordinariamente quando for convocada pelo seu presi-
dente, requerida pela direcção, conselho fiscal ou por um conjunto
de associados não inferior à quinta parte da sua totalidade.

3 � A assembleia geral só funciona legalmente desde que tenha a
sua mesa constituída e esteja reunido quórum nos termos do
artigo seguinte.

ARTIGO 18.º

Quórum

Quando a assembleia não possa reunir por falta de quórum na
primeira convocação, poderá a segunda convocação ser feita para o
mesmo dia e para meia hora depois, deliberando então a assembleia
com o número de associados presentes.

ARTIGO 19.º

Competências

Compete à assembleia geral:
a) Eleger os órgãos sociais da associação;
b) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos da

associação;
c) Aprovar a proposta da direcção sobre os elementos que repre-

sentam os pais e encarregados de educação nos órgãos de gestão da
escola;

d) Fixar a quota a pagar anualmente pelos associados, sob pro-
posta da direcção;

e) Discutir e votar o relatório e contas anual;
f) Discutir, dar parecer e decidir sobre as actividades da associa-

ção;
g) Discutir e votar o regulamento interno da associação.

ARTIGO 20.º

Da direcção

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente,
um secretário, um tesoureiro e três vogais, sendo ainda eleitos dois
suplentes.

ARTIGO 21.º

Reuniões

A direcção reúne ordinariamente uma vez quinzenalmente e ex-
traordinariamente sempre que o presidente a convoque.

ARTIGO 22.º

Quórum

As deliberações da direcção serão tomadas por maioria simples de
votos dos seus membros, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 23.º

Competências

Compete à direcção
a) Representar e gerir a associação respeitando os seus objecti-

vos;
b) Submeter à assembleia geral todos os assuntos que estatutaria-

mente ou por sua iniciativa sejam considerados de interesse da as-
sembleia;

c) Dar cumprimento a todas as deliberações aprovadas nos ter-
mos legais em assembleia geral;

d) Deliberar sobre a perda e ou inibição dos direitos dos associa-
dos, nos termos estatutários;

e) Submeter à assembleia geral para discussão e votação o relató-
rio e contas anual, após obter parecer do conselho fiscal;

f) Cumprir e fazer cumprir o regulamento interno.
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ARTIGO 24.º

Obrigação

A associação obriga-se juridicamente pelas assinaturas de dois
membros da direcção, sendo obrigatoriamente o presidente e o te-
soureiro.

ARTIGO 25.º

Do conselho fiscal

O conselho fiscal será constituído por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário.

ARTIGO 26.º

Reunião

O conselho fiscal reúne uma vez por ano, por convocação do seu
presidente, com a presença do tesoureiro da associação, não tendo
este direito a voto.

ARTIGO 27.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
b) Verificar as contas sempre que entenda conveniente, fiscalizar

a escrituração e exigir que ela esteja sempre em ordem;
c) A verificação mencionada na alínea anterior será feita por

solicitação por escrito á direcção com uma antecedência mínima de
oito dias.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

Património

O património da associação será constituído por:
a) Quotização dos seus associados;
b) Donativos e subsídios que lhe sejam eventualmente concedidos

ou atribuídos;
c) Outras receitas resultantes de iniciativas da associação.

ARTIGO 29.º

Dissolução

A dissolução da associação só poderá ocorrer por deliberação da
assembleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 30.º

Transferência do património

Em caso de dissolução, e salvo deliberação em contrário da as-
sembleia geral, os seus bens reverterão para a União Concelhia das
Associações de Pais e Encarregados de Educação do Seixal �
UCAPES.

ARTIGO 31.º

Quórum para dissolução e alteração dos estatutos

A alteração dos estatutos só poderá ser feita em assembleia geral
extraordinária, expressamente convocada para o efeito, carecendo
do voto favorável de três quartos dos associados presentes, para ser
válida.

A dissolução da associação só poderá ser feita em assembleia ge-
ral, expressamente convocada para o efeito, sendo necessário reu-
nir os votos favoráveis de três quartos do número de todos os asso-
ciados.

Acta n.º 2

Aos 2 dias do mês de Abril de 2001 reuniu no auditório da Junta
de Freguesia de Amora, a Associação de Pais e Encarregados de
Educação da EB1 n.º 4 de Amora, em assembleia geral � sessão
ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Alteração dos estatutos;
2) Informações;
3) Diversos.
De seguida passou-se ao ponto n.º 1, o qual foi objecto de altera-

ção, nomeadamente os artigos 17.º, n.º 2, 25.º e 31.º, tendo os
mesmos sido aprovados por maioria.

O ponto n.º 2 serviu para informar os associados do trabalho efec-
tuado e resultados obtidos pela APEE, tendo sido esclarecidos al-
guns associados.

No ponto n.º 3 ficou definida a participação da nossa associação
na festa de encerramento do ano lectivo.

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a assem-
bleia geral, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida em
voz alta e aprovada por maioria, será assinada pelo presidente da
mesa da assembleia geral e por mim, que a secretariei.

Presidente, (Assinatura ilegível.). � Secretária, (Assinatura ilegí-
vel.)

Conforme o original.

2 de Maio de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5695

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E. B. 2, 3
D. PEDRO IV DE QUELUZ

Alteração dos estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A presente Associação denomina-se Associação de Pais da
Escola E. B. 2, 3 D. Pedro IV de Queluz.

2 � A Associação, adiante denominada como A.P.E.E. (Associ-
ação de Pais e Encarregados de Educação), tem a sua sede na Escola
E. B. 2, 3 D. Pedro IV de Queluz, sita na Rua da Tascoa, 2, Queluz,
e duração ilimitada.

ARTIGO 2.º

A Associação não tem fins lucrativos e visa a defesa e promoção
dos interesses dos seus associados em tudo quanto respeite à educa-
ção e ensino dos seus filhos e educandos, que sejam alunos da Escola
E. B. 2, 3 D. Pedro IV de Queluz.

ARTIGO 6.º

Poderão inscrever-se como associados da APEE os pais e encar-
regados de educação dos alunos inscritos na mesma escola em cada
ano lectivo.

ARTIGO 9.º

1 � ...
2 � ...
3 � Revele a sua conduta lesiva e atentatória do bom nome da

APEE.
ARTIGO 11.º

1 � ...
2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-

dente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 12.º

1 � ...
2 � ...
3 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos

dos associados presentes.
4 � As deliberações sobre alterações de estatutos exigem o voto

favorável de três quartos do número de associados presentes.
5 � As deliberações sobre dissolução da Associação exigem o voto

favorável de três quartos do número total de associados.

ARTIGO 16.º

A Associação será gerida por uma direcção, eleita pela assembleia
geral, composta por um presidente, um vice-presidente, um secretá-
rio, um tesoureiro e um vogal.

ARTIGO 17.º

1 � ...
2 � ...
3 � ...
4 � ...
5 � Representar a Associação junto de terceiros, nomeadamente

indicando os seus representantes para a assembleia de escola, conse-
lho pedagógico e conselho disciplinar.

6 � ...
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ARTIGO 18.º

A direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, extraor-
dinariamente, sempre que o seu presidente ou qualquer dos seus
membros o solicitem.

ARTIGO 19.º

1 � ...
2 � Em caso de empate, o presidente, além do seu voto, tem

direito a voto de desempate.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral, sendo consti-
tuído por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 23.º

1 � ...
2 � O conselho fiscal deliberará com a presença da maioria dos

seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria.
3 � Em caso de empate, o presidente terá, além do seu voto,

direito a voto de desempate.

ARTIGO 27.º

1 � ...
2 � Em caso de dissolução e salvo deliberação em contrário da

assembleia geral, os seus bens reverterão a favor da Escola E. B. 2,
3 D. Pedro IV de Queluz.

ARTIGO 28.º

...
Os casos omissos serão resolvidos pelo disposto no regulamento

interno da Associação, nos artigos 167.º a 184.º do Código Civil,
Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, e na Lei Geral sobre
direitos de associação.

Conforme o original.

2 de Maio de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5696

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS DE PONTE DE SOR.

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza

A Associação é uma pessoa colectiva sem fins lucrativos que adopta
a denominação de Associação de Pais e Encarregados de Educação
de Crianças com Necessidades Educativas Especiais de Ponte de Sor.

A Associação não se identifica com o poder constituído nem com
qualquer religião ou ideologia política.

ARTIGO 2.º

Objecto

a) Assegurar a efectiva participação dos pais e encarregados de
educação na tarefa educativa da escola em estreita colaboração com
o corpo docente;

b) Apoiar a criação ou melhoramento de infra-estruturas necessá-
rias ao bom funcionamento das escolas, bem como todos os servi-
ços a ela ligados, como sejam transportes, acção social escolar, se-
gurança dos alunos, horários, ...

ARTIGO 3.º

No prosseguimento dos objectivos definidos no artigo anterior,
incumbe designadamente à Associação:

a) Participar activamente na vida das escolas, estabelecendo con-
tratos frequentes com o corpo docente e outro pessoal, organizan-
do reuniões de pais e encarregados de educação e promovendo con-
vívio que integram pais, professores e alunos;

b) Organizar actividades extra-escolares, recreativas e culturais;
c) Sensibilizar as entidades responsáveis para a resolução dos pro-

blemas que afectam a escola e consequentemente as crianças com
necessidades educativas especiais, autarquias, ministérios, ...;

d) Contactos permanentes com outras associações de crianças com
necessidades educativas especiais;

e) Formar um jornal informativo com o objectivo de alertar e
estabelecer uma ligação entre a Associação/famílias/comunidade so-
bre os obstáculos reais destas crianças e a luta e trabalho desenvol-
vido pelos pais para os ultrapassar;

f) Promover reuniões, conferências, cursos e círculos de estudo,
sobre assuntos de interesse para a educação destes alunos.

ARTIGO 4.º

Duração e sede

A Associação durará por tempo indeterminado, terá a sua sede no
jardim-de-infância, Avenida do Colégio, 7400 Ponte de Sor.

ARTIGO 5.º

Membros

Serão associados os pais e encarregados de educação dos alunos
com necessidades educativas especiais de Ponte de Sor.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados, designadamente:
a) Aceitar e cumprir os estatutos;
b) Comparecer às reuniões e tarefas para que forem convocados;
c) Exercerem as funções para que forem eleitos ou nomeados a

participar activamente nas tarefas que se propuserem voluntaria-
mente realizar;

d) Pagar anualmente a quota.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados, designadamente:
a) Participar em todas as actividades da Associação;
b) Elegerem e serem eleitos para quaisquer cargos da Associação,

desde que tenham a quota em dia.

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

Os órgãos da Associação são a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, cujo mandato terá a duração de dois anos.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados; as suas
deliberações, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes es-
tatutos, são obrigatórias para todos.

ARTIGO 10.º

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

Compete à mesa da assembleia geral presidir e secretariar a as-
sembleia e assinar as respectivas actas; abrir o processo eleitoral,
determinar o prazo de apresentação de listas; marcar a data das elei-
ções para os órgãos sociais; presidir ao acto eleitoral e fazer o apu-
ramento dos respectivos resultados; dar posse aos novos órgãos
sociais; convocar a assembleia geral por meio de aviso postal, expe-
dido para cada um dos associados com a antecedência mínima de
oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e a
respectiva ordem do dia.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reunirá, pelo menos, uma vez por ano.
2 � A assembleia geral poderá reunir extraordinariamente por

iniciativa própria, da direcção ou de, pelo menos, 20 associados no
pleno gozo dos seus direitos.

3 � A assembleia geral funcionará no dia, hora e local designa-
dos com a maioria dos associados e 30 minutos depois em segunda
convocação com qualquer número de associados.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral:
Eleger e destituir os órgãos da Associação;
Alterar os estatutos da Associação;
Apreciar e votar o plano de actividades e o relatório anual de

contas;
Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido.
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ARTIGO 13.º

1 � O órgão executivo da Associação é a direcção, que é consti-
tuída pelos seguintes elementos; um presidente, um vice-presidente,
um tesoureiro, um secretário e um vogal.

2 � A direcção, que reunirá, pelo menos, uma vez por mês, de-
liberará por maioria de votos em regime de igualdade (um membro
= 1 voto).

3 � O presidente terá, em caso de empate, direito a voto de
desempate. na sua falta, o vice-presidente tomará o seu lugar.

ARTIGO 14.º

Compete à direcção representar a Associação, exercendo e prati-
cando com amplos poderes todos os actos tendentes à realização do
objecto da Associação e, em especial:

a) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
b) Elaborar os planos de actividades, orçamento e relatórios de

contas;
c) Requerer a convocação das assembleias gerais ordinárias e ex-

traordinárias;
d) Criar comissões e grupos de trabalho para tarefas específicas;
e) Participar em reuniões conjuntas com o pessoal docente da

escola.
ARTIGO 15.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secretário
e um vogal.

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Examinar a escrituração;

b) Dar parecer sobre: plano de actividades, orçamento e relatório
de contas.

ARTIGO 17.º

A Associação obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois mem-
bros da direcção.

ARTIGO 18.º

Nenhum dos cargos será remunerado.

ARTIGO 19.º

A quotização será fixada em assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Património da Associação

É constituído pelas quotas dos associados e ainda por quaisquer
donativos ou subsídios que eventualmente venham a ser feitos por
quaisquer entidades.

ARTIGO 21.º

A Associação dissolve-se nos termos da lei.

ARTIGO 22.º

Em tudo quanto estes estatutos forem omissos, aplica-se a lei geral.

Conforme o original.

2 de Maio de 2001. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5697
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AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

TAVARES & SILVA � CARPINTARIAS, L.DA

Sede: Escusa, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 912/010426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010426.

Certifico que, por escritura de 20 de Abril de 2001, a fl. 39 do
livro n.º 283-E, no Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, entre
Mário do Carmo Tavares e Fernando Marques Nunes da Silva, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto
social:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tavares & Silva � Carpintarias,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Escusa, freguesia da Branca, con-
celho de Albergaria-a-Velha.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem como objecto as actividades de carpintaria e
marcenaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), encontrando-se dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, se assim vier a ser delibera-
do por unanimidade de votos.

2 � Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suple-
mentares.

3 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém quando efectu-
ada a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a
qual em primeiro lugar e depois os sócios não cedentes gozam do
direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já
designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo suficiente a intervenção de um gerente nos assuntos
de mero expediente.

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.

9.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
a escritura, seu registo e despesas inerentes são da responsabilidade
da sociedade.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12397377

A. GOMES PIRES & MARTINS, L.DA

Sede: Carvalhal, Ribeira de Fráguas,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 245/860623; identificação de pessoa colectiva n.º 500536244.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2001. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12397350

EXECUTIALBA � CONSULTORIA PARA NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Sede: Chaque, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 861/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505130416.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2001. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12397369

ANADIA

IRMÃOS REI � MATERIAIS DE ACABAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 901/
861029; identificação de pessoa colectiva n.º 501733698; data do
depósito: 30042001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526735

GOLDCER � INDÚSTRIA CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1681/
990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504340433; data do
depósito: 27042001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526719

S. GABRIEL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1316/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502972246; data do
depósito: 27042001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526743

4.  Empresas � Registo comercial
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LEICERTIMA � AGÊNCIA DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1499/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503745766; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20010430.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 18 de Abril de 2001.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526751

ESMALTICER � ESMALTES CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 846/
840927; identificação de pessoa colectiva n.º 501469397; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 6/20010426.

Certifico que a sociedade em epígrafe, fez o seguinte registo:
Designação de gerente: designado Francisco Javier Sanchez Bonet,

solteiro, maior, residente em Castellon, Espanha.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526760

ERNESTO AMARAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1800/
20001018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20001018.

Certifico que entre Ernesto de Almeida Amaral, casado com Maria
Celeste Alves Miranda e Amaral na comunhão geral; Luís Miguel
Correia Amaral, solteiro, menor; Paulo César Correia Amaral sol-
teiro, maior; Marco António Correia do Amaral, solteiro, maior;
Isabel Maria Miranda Amaral, casada com Carlos Alberto Dias Neto
na comunhão de adquiridos; Rogério Paulo Miranda e Amaral, casa-
do com Maria Helena Tavares Amaral na comunhão de adquiridos;
Ana Paula Miranda e Amaral, casada com Paulo Alexandre Vieira
Pinhal na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ernesto Amaral & Filhos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Corredoura, sem nú-
mero, lugar do Paço, freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá 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 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim e construção civil e por activi-
dades acessórias a administração e gestão de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 987 872 eu-
ros e 1 cêntimo (equivalente a 198 050 556$30), e corresponde à
soma de sete quotas dos valores nominais e titulares seguintes: três
iguais de 126 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Luís Miguel Correia Amaral, Paulo César Correia Amaral e
Marco António Correia do Amaral, que cada um destes sócios rea-
liza com a transferência que faz para esta sociedade das 12 000 ac-
ções ao portador, com os valores nominais de 1000$ e atribuído de
10 euros e meio, cada uma e valor global atribuído de 126 000 eu-
ros, de que são titulares na sociedade KIND � Perfis e Derivados,
S. A., identificação de pessoa colectiva n.º 500862729, com sede
no lugar e freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, matri-
culada na competente Conservatória do Registo Comercial sob o
n.º 133, com o capital social, integralmente realizado de
270 000 000$; três iguais de 189 000 euros cada, pertencentes uma

a cada um dos sócios, Isabel Maria Miranda Amaral, Rogério Paulo
Miranda e Amaral e Ana Paula Miranda e Amaral, que cada um destes
sócios realiza com a transferência que faz para esta sociedade das
18 000 acções ao portador, com os valores nominais de 1000$ e
atribuído de 10 euros e meio, cada uma, com o valor global atribu-
ído de 189 000 euros, de que são titulares na indicada sociedade KIND
� Perfis e Derivados, S. A., e uma de 42 872 euros e 1 cêntimo,
pertencente ao sócio Ernesto de Almeida Amaral, que realiza com
entrada em numerário.

ARTIGO 5.º

Por decisão da gerência a sociedade poderá associar-se com ou-
tras pessoas jurídicas, nomeadamente em novas sociedades, consór-
cios, associações em participações e agrupamentos complementares
de empresas, bem como adquirir participações sociais (quotas ou ac-
ções) em quaisquer sociedades de responsabilidade limitada qualquer
que seja o seu objecto social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios e não sócios que forem
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados geren-
tes os sócios, Rogério Paulo Miranda e Amaral, Ana Paula Miranda
e Amaral e Ernesto de Almeida Amaral, este último por direito
especial.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é obrigatória a intervenção do gerente Ernesto de Almeida
Amaral, ou de um outro gerente com poderes delegados por este,
bastando para os actos de mero expediente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes compete ainda à gerência:
a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo veículos, acções, quinhões, quotas e obrigações, bem como
deliberar, nos termos do artigo 5.º dos presentes estatutos, que a
sociedade se associe com outras pessoas jurídicas ou adquira partici-
pações sociais em quaisquer sociedades, mesmo com objecto social
diverso do da sociedade;

b) Tomar e dar de arrendamento ou trespasse estabelecimentos
de e para a sociedade;

c) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quais-
quer outras operações de crédito;

d) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos;

e) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos ou acções e
comprometer-se em árbitros;

f) Designar quem represente a sociedade em quaisquer reuniões da
assembleia geral de que a sociedade seja accionista ou sócia;

g) Praticar todos os demais actos e operações relativas ao ob-
jecto social e que não caibam na competência atribuída a outros
órgãos sociais.

ARTIGO 7.º

É proibida a transmissão de quotas entre vivos.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, por deli-
beração da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias, a contar
do conhecimento por qualquer gerentes do respectivo facto, nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado, sendo pago em 12 prestações trimestrais, iguais
e sucessivas, vencendo-se a primeira três meses após a deliberação
da amortização.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada num prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.
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ARTIGO 9.º

Qualquer deliberação social que tenha por objecto a distribuição
de dividendos ou a dissolução da sociedade, apenas será aprovada
com o voto favorável do sócio Ernesto de Almeida Amaral.

ARTIGO 10.º

O presente contrato de sociedade apenas poderá ser alterado com
o voto favorável do sócio Ernesto de Almeida Amaral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da vontade
negocial deles sócios.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526786

NEXXPRO � FÁBRICA DE CAPACETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1861/
20010426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010426.

Certifico que entre Hélder Miguel de Almeida Loureiro, casado
com Sílvia Clara Verdade Marques da Silva na comunhão de adquiri-
dos; Alexandre Miguel dos Reis da Silva Neto, solteiro, maior; Pe-
dro Miguel Nunes Carvalho Santos, casado com Maria Raquel Al-
meida Loureiro na comunhão de adquiridos, e Miguel Fernando Ala
da Silva, casado com Carla Rodrigues da Silva Neto na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEXXPRO � Fábrica de Capa-
cetes, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pedreira de Vilarinho, fre-
guesia de Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia.

2 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio por grosso de
capacetes e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros (equivalente a 25 060 250$), e corresponde à soma
de quatro quotas iguais dos valores nominais de 31 250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Hélder Miguel de Almeida
Loureiro, Alexandre Miguel dos Reis da Silva Neto, Pedro Miguel
Nunes Carvalho Santos e Miguel Fernando Ala da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios, não podendo o gerente Hélder Miguel de Almeida Loureiro,
ser destituído por deliberação sem o seu consentimento.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Hélder Miguel de Almeida Lou-
reiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares,
até ao montante global igual ao do capital social, desde que delibe-
rado por três quartas partes dos votos correspondentes ao capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o re-
embolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designada-
mente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contra-
tos leasing, e tomar de arrendamento imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nes-
se período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 14526778

ESPINHO

ROLANDO BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 307/
810525; entrada: E-7/010427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas de 2000.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da Sil-
va Maia. 12139360
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ESTARREJA

CLÍNICA DR. PAULO RENATO � MEDICINA
E PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 911/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504403907; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
001204.

Certifico que o teor do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 é o
seguinte:

Apresentação n.º 2/001204 � Averbamento n.º 1.
Mudou a sede para: Edifício Santa Marinha, bloco 1, 1.º andar sul,

fracção BK, Avanca, Estarreja.

Conferi, está conforme.

22 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Vera Lúcia Oliveira
Fontoura. 12576557

BEJA
BARRANCOS

BARRANCARNES, TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL, S. A.,
(anteriormente denominava-se BARRANCARNES,

TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 2/
880511; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 2/010420.

Certifico que foi efectuado o registo da transformação da socie-
dade em epígrafe, que passou a reger-se pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de BARRANCARNES � Trans-
formação Artesanal, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Eiras Altas, freguesia
e concelho de Barrancos.

2 � O conselho de administração pode, sem dependência de de-
liberação dos accionistas:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estran-

geiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritóri-
os ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transformação de
carnes.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 60 000 000$.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 60 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 1000$ cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múlti-
plos de 1000.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis nos termos da lei.

5 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.
6 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,

ficar sujeitas a remição em data fixa ou a deliberar pela assembleia
geral; a remição é feita pelo valor nominal das acções ou com o
prémio que for fixado na deliberação da assembleia geral que a decidir.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

8 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; e
c) Por dois mandatários, para o efeito designados,

podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles
autorizada.

ARTIGO 7.º

Salvo de diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada e por accionistas que representem, pelo menos,
51% do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das
acções que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de
capital, quer na subscrição das novas acções, quer no rateio daqueles
relativamente às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o capi-
tal social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por
lei, até ao montante de 200 000 000$.

2 � Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho
de administração fixar os respectivos termos e condições, bem como
a forma e os prazos de subscrição e realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital
prevista(s) no n.º 1, é válida pelo prazo máximo permitido por lei
e pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � Na realização de entradas referentes às acções que hajam
subscrito num aumento de capital, os accionistas ficam constituídos
em mora se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao
termo do prazo fixado para o efeito, na respectiva deliberação da
assembleia geral ou decisão do conselho de administração; sobre as
importâncias em dívida incidem, pelo tempo que a mora durar, ju-
ros à taxa máxima permitida por lei.

2 � Enquanto ocorrer a situação de mora, prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais às acções em causa.

3 � Os accionistas em mora na realização de entradas relativas
às acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, inter-
pelados para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida,
acrescidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for
marcado, perdem, a favor da sociedade, essas acções e o montante
de todos os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista de informações obtidas
através do exercício do direito de informação, para fins estranhos
ao mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionista, cons-
titui o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pelos danos
que lhes causar e implica a amortização das acções por ele detidas.

2 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia ge-
ral, devendo o conselho de administração proceder à sua convoca-
ção no prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento do facto
que permite a amortização.

3 � A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qual-
quer meio, ao accionista por ela afectado.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do últi-
mo balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as par-
tes, o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccio-
nado em prestações, até ao máximo de seis iguais, sem qualquer
acréscimo de juros ou encargos.

6 � Sendo realizado se uma só vez, o pagamento da contrapar-
tida da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação
definitiva dela; sendo fraccionado em prestações, a primeira vence-
-se no prazo máximo de seis meses contados da data da fixação de-
finitiva da contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com
referência ao momento estipulado para a realização da anterior, igual
ao estabelecido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permi-
tidos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei,
em conformidade com o que for decidido pelo conselho de adminis-
tração ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a
lei especifique como mínima.
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3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário com poderes especiais

para o acto; ou
c) Por dois mandatários para o efeito designados,

podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles
autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção ou um título de
dívida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre
contitulares; mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efec-
tuada a requerimento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras,
relativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da for-
mulação do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou, se a lei a
exigir, deliberação dos accionistas, a sociedade pode, nos termos
autorizados por lei:

a) Subscrever, adquirir, alienar e onerar por qualquer forma:
a.1) Acções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras socie-

dades com objecto igual ou diferente;
a.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em comparticipação;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

c) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especificação
do cargo que neles competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único, consideram-se
empossados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único dura
por um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo de
três e, sem prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, desde que,
aquando da votação do relatório de gestão, das contas do exercício
e da aplicação dos resultados, os accionistas não deliberem substituir
algum ou alguns deles ou todos.

2 � De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do con-
selho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único, servem pelo
período do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente
substituídos; o ano civil em que forem eleitos conta como completo
para o cômputo do período do mandato.

4 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único, podem ser ree-
leitos uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único, não podem fa-
zer-se representar no exercício dos seus cargos, salvo disposto no
artigo 28.º, n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respecti-
vo presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais im-
perativos.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal
ou o fiscal único, podem ser retribuídos mediante uma remuneração
fixa para determinado período, senhas de presença ou outras atri-
buições patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas das
referidas modalidades.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos membros do conselho
de administração pode consistir, parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, 3%.

4 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão eleita por
aquela deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em parti-

cipação nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a cada
um.

5 � A comissão prevista no número anterior será constituída por
três accionistas, que escolherão o respectivo presidente; o período
de duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos
sociais.

6 � A remuneração nos termos estabelecidos no n.º 2, depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido atri-
buída; se algum não a aceitar, a parte correspondente é deduzida ao
montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a res-
pectiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 100 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 100 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observado o disposto no número
anterior.

3 � Salvo imposição decorrente do preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, podendo ter um vice-presidente e mais secretários.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser
accionistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a.1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-

cio;
a.2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b.1) O conselho de administração, o fiscal único ou o conselho

fiscal, o solicitem;
b.2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b.2), do nú-

mero anterior, deve ser formulado por escrito e dirigido ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assun-
tos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião
da assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos
motivos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclare-
çam concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia ge-
ral convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem
estar presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de
acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legi-
timar o pedido da convocação da reunião.
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4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a an-
tecedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já convo-
cada ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos, deve(m)
deduzir esta pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa,
identificando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se represen-
tar na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem a
lei imperativa atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomea-
rem para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por es-
crito entregue na sede na sociedade com a antecedência mínima de
cinco dias úteis sobre a data designada para a reunião que se referi-
rem; o presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas
sobre a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as re-
presentações, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de ad-
ministração composto de três a nove membros, um dos quais de-
sempenhará as funções de presidente e podendo um ou mais desem-
penhar as de vice-presidente(s).

ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercí-
cio de todos os poderes de direcção, gestão, administração e repre-
sentação da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, es-
critórios ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º, deste contrato:
c.1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma:
c.1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras socie-

dades com objecto igual ou diferente;
c.1.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
c.2) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títu-

los de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como
fazer sobre umas e outros as operações que forem julgadas conveni-
entes;

c.3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nos
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma
bens imobiliários;

f) Negociar com instituições de crédito operações de financiamento,
activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura e outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na
lei.

2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-
cionamento.

ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração pode, por meio de decisão re-
gistada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.

2 � Sendo composto por três, cinco, sete ou nove membros, o
conselho de administração pode, nos termos fixados no número
anterior, delegar as competências aí referidas numa comissão exe-
cutiva, constituída por um número ímpar de administradores, um dos
quais será obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem cabe-
rá o mesmo cargo nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funciona-
mento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão
registada em acta, designaram secretário da sociedade e o seu su-
plente.

ARTIGO 27.º

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para
a sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação do
conselho de administração;

b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador com poderes para a cate-

goria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;
d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a cate-

goria de actos na qual se inclua aquele em que intervêm; ou
e) Um procurador com poderes especiais.
2 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um

administrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o inte-
resse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas resoluções do conselho.

ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma
comissão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for
solicitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento do ca-

pital, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolu-
ção da sociedade.

2 � O conselho de administração fixa a composição, o período
de duração de funções e o regime de funcionamento da comissão
referida no número anterior.

ARTIGO 30.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal.

ARTIGO 31.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou medi-
ante deliberação de accionistas que detenham acções corresponden-
tes a, pelo menos, 51% do capital social realizado.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução
da sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão consti-
tuída pelos membros do conselho de administração em exercício,
salvo deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 � Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou entre
eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem
Comercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio
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e Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câmara do
Comércio e Indústria do Porto para resolução definitiva por tribu-
nal arbitral funcionando sobre a égide do referido Centro, nos ter-
mos do respectivo regulamento.

2 � A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara do Comércio e Indústria do Porto.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 � Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em assem-
bleia geral.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pe-
los elementos a seguir indicados, dos quais os administradores ficam
dispensados da prestação de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente, José Luís Tirapicos Nunes,
casado, residente na Rua de São João Brás de Regedoro, 4, 1.º, direi-
to, em Évora; secretário, João Paulo Peças Fialho, casado, residen-
te na Rua do Professor Francisco Varela da Costa, 1-A, em Évora.

Conselho de administração: presidente, Rui Manuel Peças Fialho,
casado, residente na Quinta da Charnequinha, Rua de Romeu Cor-
reia, 24, Fornos de Amora; vogais: Rui Manuel Perreirinha Cara-
puça, casado, residente na Rua de Beja, em Cuba, e João Paulo Pe-
ças Fialho, casado, residente na Quinta da Vista Alegre, Praceta de
D. João II, 52, rés-do-chão, em Évora.

Fiscal único: efectivo, Bernardes, Sismeiros & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, inscrição n.º 25, com sede no
edifício as Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, em
Lisboa, representado por José Pereira Alves, revisor oficial de con-
tas n.º 711, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º,
esquerdo, no Porto; suplente, Manuel Heleno Sismeiro, revisor ofi-
cial de contas n.º 202, casado, residente na Rua de Campo Alegre,
1607, 7.º, esquerdo, no Porto.

Conferido, está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Conservadora, Cláudia Cristina de
Oliveira Sousa. 01368478

ODEMIRA

FONTEMIRA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 504384155; número e data da
apresentação: 2/170401.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Abril de 2001. � Pelo Conservador, a Ajudante, (Assina-
tura ilegível.) 10686550

MONTES DE CASAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 648;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010426.

Certifico que foi constituída a sociedade supra identificada, entre
Mário José Fernandes Vicente, casado, e João José Gonçalves da Cruz
Capitão, solteiro, maior, a qual se regerá pelo contrato constante
das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Montes de Casas � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Custódio Brás Pacheco,
lote 4, loja 3, lugar e freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho
de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-

dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária, gestão
de condomínios, limpeza de edifícios.

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 do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

3 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10686452

TURISMIL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS DE MILFONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 312;
identificação de pessoa colectiva n.º 502993197; número e data da
apresentação: 1/010417.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Abril de 2001. � Pelo Conservador, a Ajudante, (Assina-
tura ilegível.) 10686541

VIDIGUEIRA

BIOTEJO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Estrada da Cancelinha, Vidigueira

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 15/
921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502895080.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas do exercício do ano de 1999, em 2 de Abril de
2001.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Graça Urbano Figueira Mira. 11086823
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BRAGA
AMARES

ERNESTO DA SILVA VIEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 350/
990127; identificação de pessoa colectiva n.º 504405039; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/10042001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 5000 euros para 25 000 euros, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 4.º e aditar um § único ao artigo 8.º, os quais fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em cinco quotas, duas de 6875 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Ernesto Vieira da Silva e Maria do
Sameiro de Araújo e Sousa, e três de 3750 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Maria da Conceição Araújo Vieira, Raul Vítor
Araújo Vieira e Paulo Alexandre Araújo Vieira.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital até ao dobro do capital então em vigor, na proporção das suas
quotas, desde que deliberado em assembleia geral.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, na pro-
porção das suas quotas, nos termos e condições a fixar em assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Abril de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08568936

DOCAFIL � IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 280/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503837440; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
12042001.

Certifico o teor do averbamento n.º 1 afecto à inscrição n.º 4, é
o seguinte:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 2/010412.
Recondução de funções dos membros do órgão de administração e

fiscalização.
Prazo: triénio de 2000 a 2002.
Data: 29 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08568960

CALIDA PORTUGAL � EMPRESA
DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 138/
870928; identificação de pessoa colectiva n.º 501880720; inscrição
n.º 23; número e data da apresentação: 1/11042001.

Certifico que o teor da inscrição n.º 23, é o seguinte:
23 � Apresentação n.º 1/010411.
Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-

ção.
Prazo: triénio de 2000 a 2002.
Conselho de administração: presidente, Mário Adriano Ribeiro

Gonçalves; vogais: Daniel Alfred Gemperle, casado, Raphael José
Nosetti, casado, Thomas Karl Haimert, divorciado, Helmut Winner,
divorciado.

Conselho fiscal: presidente, Manuel Fernando da Rocha Rodrigues;
vogais: Óscar Quinta, Canedo da Mota e Pires Fernandes, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Augusto
Pires Fernandes, Ernst e Young & Cia, representada por Manuel

Marques Relvas, casado; suplente, Óscar Quinta, Canedo da Mota e
Pires Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por José Carlos Canedo Gonçalves da Mota.

Data: 28 de Março de 2001.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 07347111

DOMINGOS CARVALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 130/
880217; identificação de pessoa colectiva n.º 501933883; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/12042001.

Certifico que o teor da inscrição n.º 6, é o seguinte:
6 � Apresentação n.º 1/010412.
Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-

ção.
Administração: presidente, Domingos Manuel Barreiros da Silva

Carvalho; vogais: Maria Lídia Silva Brito Carvalho e José Guilher-
me de Jesus Moreira, casado.

Fiscalização: fiscal único, Armindo Costa, Serra Cruz & Martins
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 57, re-
presentada por António Manuel Pinheiro Fernandes, casado, revi-
sor oficial de contas n.º 993; suplente, António Manuel Alves de
Sousa Martins, casado, revisor oficial de contas n.º 919.

Prazo: quadriénio: 2000 a 2003.
Data: 30 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08568952

BRAGA

CAROPE � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7399/
010404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/010404.

Certifico que entre Cândido Rosa Pereira e mulher, Maria Alice
dos Santos Ribeiro Ventura, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

1.º

1 � A sociedade tem a firma CAROPE � Transportes de Carga,
L.da, e a sua sede na Rua de Fialho de Almeida, 13, 3.º, esquerdo, em
Braga.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadori-
as por conta de outrem.

3.º

1 � O capital social em dinheiro, é de 50 000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo de 37 500 euros, a quota per-
tencente ao sócio, Cândido Rosa Pereira, e de 12 500 euros, a quota
pertencente à sócia, Maria Alice dos Santos Ribeiro Ventura.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assem-
bleia geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do
mesmo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios
em função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
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c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-
dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade.

Nas cessões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12900010

2251 � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7400/
010404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/010404.

Certifico que entre José Manuel Blanco Gonzalez, casado com Ana
Maria de las Ermitas Chao de Blanco na comunhão de adquiridos;
Aníbal Manuel de Castro Fernandes, casado com Maria da Concei-
ção de Castro Tinoco na comunhão de adquiridos; Inversiones
Foznueva, C. A., Jorge Luís Viña Fernandez, casado com Sofia
Petrucci Marini na comunhão de adquiridos; José Manuel Quintas
Pazos, casado com Alba Marina Colmenares na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade cujo contrato é do seguinte teor:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma 2251 � Imobiliária, L.da, tem a
sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 3, 1.º, E, freguesia de Braga
(Sé), cidade e concelho de Braga.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sociedade mudar a sua
sede para qualquer outro local dentro do concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar qualquer sucursal, agência ou delegação
onde tiver por conveniente.

2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária, compra e venda
de bens imóveis.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em cinco quotas, sendo uma de 49 500 eu-
ros, pertencente ao sócio José Manuel Blanco Gonzalez, outra de
49 500 euros, pertencente ao sócio Aníbal Manuel de Castro Fer-
nandes, outra de 31 500 euros, pertencente à sócia Inversiones
Foznueva, C. A., outra de 9750 euros pertencente ao sócio Jorge
Luís Viña Fernandez, e uma outra de 9750 euros pertencente ao sócio
José Manuel Quintas Pazos.

2 � Por deliberação social, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de 1 000 000 de euros.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, José Manuel
Blanco Gonzalez, o sócio Aníbal Manuel de Castro Fernandes, e o
sócio Jorge Luís Viña Fernandez.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Tomar e dar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos;
d) Comprar, vender e onerar bens imóveis; e
e) Contrair empréstimos.
5 � É vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em actos ou con-

tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente, fianças, le-
tras de favor ou actos semelhantes.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, carecendo a cessão a
estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a esta
em primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes, o
direito de preferência na aquisição.

6.º

Em caso de falecimento de algum sócio, os seus herdeiros nomea-
rão um de entre eles que a todos represente na sociedade, enquanto
a respectiva quota se mantiver indivisa.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12900079

MICROCLIMA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3617/
920415; identificação de pessoa colectiva n.º 502753137.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestações de contas do exercício
económico de 1 de Outubro de 1999 a 30 de Setembro de 2000.

Está conforme.

9 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 07294441

SERVIATELI � MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7394/
010402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010402.

Certifico que entre Joaquim Lopes de Oliveira, casado com Paula
Maria Gonçalves Machado na comunhão de adquiridos, e Sérgio Mi-
guel Alves Mendes, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERVIATELI � Manutenção
Auto, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Justa, 34, rés-do-chão,
freguesia de Braga (São José de São Lázaro), deste concelho.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação
e comércio de peças, ferramentas, acessórios e produtos consumiveis
para o sector automóvel e industrial. Reparação de automóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando no entanto desde já nomeados am-
bos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder, segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-

rios.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 11765984

TETRATUBO � COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7395/
010403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/010403.

Certifico que entre Eurico Adolfo da Silva Faria Vasques, casado
com Maria Ester da Costa Vaz Faria Vasques na comunhão de adqui-
ridos, e Jaime Vieira da Costa, casado com Maria do Carmo Gonçal-
ves Silva Costa na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TETRATUBO � Comércio
Equipamentos Sanitários, L.da, e tem a sua sede na Rua de João
Teixeira da Silva, 17, freguesia de Braga (São Vicente), deste conce-
lho.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outros concelhos.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de
construção, equipamentos sanitários, ferragens e ferramentas e arti-
gos para canalizações e aquecimentos. Prestação de serviços de
pichelaria.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao décuplo do capital
social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios, Eurico Adolfo da Silva Faria Vasques e Jaime Vieira
da Costa, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12887145

ARKIVISTA � SOCIEDADE DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7396/
010403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/010403.

Certifico que entre Raul Manuel Vaz do Nascimento Carvalhais e
mulher, Carla Cristina Cortês Lobo Carvalhais na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade cem epígrafe, cujo contrato é
do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARKIVISTA � Sociedade de
Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João XXI, 810,
1.º, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outros concelhos.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em agência de publicidade.
2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-

quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Raul Manuel Vaz do Nascimento
Carvalhais, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia, Carla Cristina Côrtes Lobo Carvalhais.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Raul Manuel Vaz do Nascimento Carvalhais, que desde
já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � 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 seguintes casos:

a) Acordo com o seu titular;
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b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer
motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio.
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-

cios.
2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-

tos nas alíneas a), b) e c) do número anterior, se a lei não dispuser
de outro modo, será igual ao valor nominal da quota.

ARTIGO 7.º

Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito de se
afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do falecido.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12895989

RECLATEMPO � RECLAMOS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7397/
010403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/010403.

Certifico que entre Carlos Alberto Graça Mendes, casado com Olga
Maria de Oliveira Gonçalves na comunhão de adquiridos; António
Augusto Graça Mendes, casado com Irma Isabel Ventura Ferreira na
comunhão de adquiridos, e José Silva Pereira da Cunha, casado com
Paula Cristina Fernandes Teixeira na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RECLATEMPO � Reclamos e
Publicidade, L.da, e tem a sua sede no Pavilhão sito no lote 4, lugar
do Quinteiro, freguesia de Gondizalves, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outros concelhos.

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de
reclamos luminosos e painéis publicitários, actividades de publicida-
de designadamente em veículos automóveis, impressão de material
publicitário e fotografia publicitária. Realização de filmes e anúnci-
os publicitários para rádio, televisão e cinema.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
37 500 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de três gerentes, porém para actos
de mero expediente basta a intervenção de dois gerentes.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, avales, fianças e abonações ou actos semelhantes, ficando
o infractor responsável perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão, total ou parcial de quotas entre sócios é
livre.

2 � A cessão a terceiros carece do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes direito de preferência, faculdade que
será secundada pela sociedade.

3 � A cessão deve ser comunicada aos sócios e sociedade por
carta registada, tendo estes 15 dias para se pronunciar quer quanto
ao consentimento quer em relação ao exercício da preferência; se
nada disserem, automaticamente o sócio cedente ficará autorizado a
ceder a sua quota a quem entender.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por motivo de arresto, interdição, insolvência, arrolamento,

penhora, caso não tenha sido deduzida oposição judicial ou esta te-
nha sido julgada improcedente, arrematação, venda ou adjudicação,
excepto por inventário;

b) Por acordo ou quando por abandono de funções, desinteresse
ou faltas consecutivas de algum dos sócios ficar em risco o bom
funcionamento da sociedade.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12887153

ARCOHOTEL � EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7406/
010406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/010406.

Certifico que entre José Manuel Oliveira Barbosa, solteiro, mai-
or; Manuel Eugénio de Oliveira Barbosa, casado com Maria Defina
Rodrigues Ferreira Barbosa; Maria Isabel Ferreira Barbosa, solteira,
menor, e Delfino Manuel Ferreira Barbosa, solteiro, menor, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARCOHOTEL � Equipamentos
para Hotelaria e Climatização, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade
do Porto, 208, freguesia de Ferreiros, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outros concelhos.

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamen-
tos para indústria de hotelaria. Reparação e instalação destes equi-
pamentos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
10 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Oliveira Barbosa,
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio, Manu-
el Eugénio de Oliveira Barbosa e duas iguais do valor nominal de
4000 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios maiores prestações su-
plementares de capital até ao montante global igual do dobro do
capital social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
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cabem aos sócios José Manuel Oliveira Barbosa e Manuel Eugénio
de Oliveira Barbosa, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12900133

JOSÉ MONTEIRO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7398/
010403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/010403.

Certifico que entre José Luís Vaz Monteiro e mulher, Júlia Maria
da Cunha Gonçalves Monteiro, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Monteiro & Gonçalves, L.da,
e tem a sua sede na Rua Nova do Bico, 5, 2.º, esquerdo, freguesia de
Braga (São Vicente), deste concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outros concelhos.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em montagem de carpinta-
ria e caixilharia e tectos falsos, indústria da construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio José Luís Vaz Monteiro e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Júlia Maria
Cunha Gonçalves Monteiro.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao triplo do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12887161

SOPROSEG � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7405/
010406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010406.

Certifico que entre Belenco, Ltd., e Rui Jorge Fernandes Guerra,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SOPROSEG � Comércio
de Equipamentos de Segurança, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Dr. Francisco Duarte, 327, 1.º, sala 15, freguesia de Braga (São Ví-
tor), desta cidade de Braga.

§ único. A sociedade poderá deslocar a sede social para outro lo-
cal do mesmo concelho ou concelho limítrofe, mediante simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, distribuição, importa-
ção, exportação e representação de material eléctrico, equipamen-
tos de segurança e instalações especiais nomeadamente materiais
contra incêndio, marketing e publicidade neste âmbito. Comércio de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
24 900 euros pertencente à sócia Belenco, Ltd., e outra do valor
nominal de 100 euros pertencente ao sócio Rui Jorge Fernandes
Guerra.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, aprovada por unanimi-
dade, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao limite máximo de três vezes o capital social, subscri-
tas em proporção das suas quotas actualmente detidas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos não poderá realizar-se sem prévia notificação à sociedade e
aos restantes sócios, que poderão exercer, sucessiva e independente-
mente, o direito de preferência: a sociedade dentro dos primeiros
15 dias e os sócios nos 15 dias seguintes.

§ único. No caso de vários sócios pretenderem exercer o seu di-
reito de preferência, a quota será dividida e cedida na proporção das
quotas detidas pelos sócios interessados.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, cabe a um ou mais gerentes designados em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Rui Jorge Fernandes Guer-
ra designado pela sócia Belenco, Ltd.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente. Se mais do
que um gerente for nomeado, a sociedade obriga-se:

a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura conjunta de um gerente e de um mandatário ou

procurador com poderes para o acto expressamente conferidos no
instrumento de mandato.

§ 2.º Os gerentes poderão nomear mandatários para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.
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§ 3.º Os gerentes, isentos de prestar caução, serão remunerados
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 4.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos estranhos à sociedade, nomeadamente fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza, sem que
para tal tenham sido autorizados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

É permitida a representação dos sócios nas assembleias gerais por
pessoas estranhas à sociedade mediante simples carta dirigida ao
presidente.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais terão lugar sempre que convocadas pelos
gerentes e em todos os casos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

O exercício fiscal corresponderá ao ano civil.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos da sociedade serão aplicados da seguinte forma:
a) 5% para a reserva legal enquanto esta não se achar constituída

ou sempre que for preciso reintegrá-la;
b) Para a formação de quaisquer reservas facultativas, o montan-

te que vier a ser decidido pela assembleia geral;
c) O remanescente, se o houver, será distribuído aos sócios na

proporção das quotas respectivas.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12900125

JAMPGÁS � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7404/
010406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010406.

Certifico que entre José António Magalhães Peixoto e mulher,
Maria da Conceição da Silva Ribeiro, casados na comunhão de ad-
quiridos; Pedro Manuel Ribeiro Peixoto e Filipe José Ribeiro Peixo-
to, solteiros, menores, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JAMPGÁS � Distribuição de
Gás, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial de Adaúfe, lote O,
pavilhão 3-A, freguesia de Adaúfe, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outro concelho.

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição
de gás, nomeadamente para a indústria e serviços de saúde.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
6000 euros, pertencente ao sócio José António Magalhães Peixoto,
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria da
Conceição da Silva Ribeiro, e duas iguais do valor nominal de
1000 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios José António Maga-
lhães Peixoto e Maria da Conceição da Silva Ribeiro, prestações
suplementares de capital até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios, José António Magalhães Peixoto e Maria da
Conceição da Silva Ribeiro, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder, segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, admi-
nistrativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam

do pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferi-
da. Será sempre considerada violação grave a violação ilícita do dever
de sigilo por parte do sócio que desempenhe funções de gerência ou
de fiscalização;

f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular;

g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-
cios.

2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em
contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será
pago ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com ven-
cimento seis meses e um ano após o referido balanço.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12887188

DENFER � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7403/
010405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/010405.

Certifico que entre Dinis Alves, divorciado, e Fernando António
Rodrigues Alves, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DENFER � Publicidade, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Venda, freguesia de Tenões, concelho de
Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em agência de publicidade.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-

clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Dinis Alves, outra do valor nomi-
nal de 2450 euros, pertencente ao sócio Fernando António Rodri-
gues Alves.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12887137

CONSTRUÇÕES ALBINO ROCHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7401/
010404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/010404.

Certifico que entre Albino Fernandes da Rocha, divorciado e
Franclim Fernandes da Rocha, casado com Maria de Fátima Correia
Alves na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Albino Rocha &
Rocha, L.da, e tem a sua sede no lugar do Moutinho, freguesia de
Crespos, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios,
indústria de construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Albino Fernandes da Rocha, outra
do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Franclim Fer-
nandes da Rocha.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme com o original.

18 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Higínio Manuel
Peixoto de Sousa Castilho. 12887170

VIEIRA DO MINHO

MANUEL VIEIRA HENRIQUES TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 200; identificação de pessoa colectiva n.º 504958267; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/20010429.

Certifico, em referência à sociedade acima referida, que foi efec-
tuado o registo de alteração do pacto social:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
foi deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
pertence ao sócio Fernando António Fernandes de Freitas e Manuel
Vieira Henriques, casado, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de qualquer gerente.

Está conforme o original.

Foi depositado o pacto actualizado.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Machado Ribeiro Pereira. 09396985

GERSOCOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 214; números e data das apresentações: 5 e 6/20010420.

Certifico que, por escritura de 3 de Abril de 2001, no Cartório
Notarial da Póvoa de Lanhoso, que Maria Celeste Vilela Fernandes
Cardoso, cessou funções de gerente, por renúncia, a partir de 3 de
Abril de 2001, e foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 20 000 eu-
ros e divide-se em quatro quotas iguais de valor nominal de 5000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José António Pereira
Lourenço e Edgar Hernâni Silva Campos Palhano e duas ao sócio
João Manuel Fernandes Pereira dos Santos.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos três sócios, des-
de já nomeados gerentes.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de dois sócios, sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio ge-
rente João Manuel Fernandes Pereira dos Santos.

Foi depositado o pacto actualizado.
Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia Ma-
chado Ribeiro Pereira. 09397027

VILA VERDE

PLIASMO � GABINETE DE CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: Pedome, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 609;
identificação de pessoa colectiva n.º 504123521; averbamento n.º 1 à
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inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
1 e 14/260301.

Certifico que, relativamente à sociedade referenciada em epígrafe,
Armindo Manuel Pinheiro Ferreira da Cunha, renunciou as funções
de gerente, em 23 de Março de 2001, e o capital social foi reforça-
do e redenominado para euros e alterado o pacto social quanto aos
artigos 3.º e n.º 1 do 4.º que ficaram com o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, cabem aos sócios Vítor Filipe
Fernandes da Silva, que se mantém na gerência e a Maria Odete
Brandão Ribeiro, que desde já é nomeada gerente.

Conforme com o original.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12934100

RESICÁVADO � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Câmara Municipal de Vila Verde, Praça do Município,
Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 541;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/290301.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe.
Prazo para a liquidação: três anos, a contar de 20 de Março de

2001.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12934127

RESICÁVADO � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Câmara Municipal de Vila Verde, Praça do Município,
Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 541;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 8 e 9/200301.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que por delibe-
ração de 4 de Setembro de 1996, e 8 de Junho de 1999, foram de-
signados os órgãos sociais para os triénios de 1996-1998 e 1999-
-2001, respectivamente, compostos pelos membros seguintes:

3 � Apresentação n.º 8/010320.
Facto: designação dos órgãos sociais para o triénio 1996-1998.
Conselho de administração: presidente, Empresa Geral de Fomen-

to, S. A., com sede na Avenida de Júlio Dinis, 9, Lisboa, represen-
tada por João Manuel Lopes Fidalgo, casado, residente na Rua dos
Bacalhoeiros, 14, 3.º, direito, Lisboa; vogais: Emídio Branco Xavi-
er, casado, residente na Rua de Miguel Pais, 31, 6.º, esquerdo, Bar-
reiro, e Município de Vila Verde, representado por Bento Nogueira
Costa, casado, residente na Portela das Cabras, Vila Verde.

Fiscal único: P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Pedro
Matos Silva, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 4 de Setembro de 1996.

4 � Apresentação n.º 9/010320.
Facto: designação dos órgãos sociais para o triénio 1999-2001.
Conselho de administração: presidente, Empresa Geral de Fomen-

to, S. A., com sede na Avenida de Júlio Dinis, 9, Lisboa, represen-
tada por Nelson Carlos Geada de Sousa, casado, residente na Rua da
Infanta D. Maria, edifício Teleférico, porta 31, Coimbra; vogais:
Emídio Branco Xavier, casado, residente na Rua de Miguel Pais, 31,
6.º, esquerdo, Barreiro, e Município de Vila Verde, representado por
Silvestre de Araújo Mota, casado, residente na Rua das Mimosas,
38, Vila de Prado, Vila Verde.

Fiscal único: P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de

Machado de Castro, 76, 4.º, direito, Coimbra, representada por Pe-
dro Matos Silva, revisor oficial de contas; suplente, Joaquim Ma-
nuel da Silva Neves, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 8 de Junho de 1999.

Conforme o original da ficha de registo.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12934119

TRANSREGALADOS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Talhós, Pico de Regalados, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 504577190; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/260301.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe, que o gerente
José Vieira Antunes Almeida, cessou funções, por renúncia, em 1 de
Março de 2001.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12934488

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

FACOAL � TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 443; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010426.

Certifico que entre Horácio Brunhoso Cordeiro, José Firmino
Brunhoso Cordeiro e Manuel Rocha Lopes foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FACOAL � Tractores e Alfaias
Agrícolas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte do Paço, edifício
Maria da Fonte, 2.º, escritório 2, em Macedo de Cavaleiros.

2 � Por deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de máquinas agrí-
colas, florestais, industriais, assistência técnica, transporte e servi-
ços afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (3 007 230$), representado por três quotas, no valor
nominal de 5000 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, com ou sem remu-
neração, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia
geral.

Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos, é necessária a assinatura de dois gerentes, bastando a interven-
ção de um deles em actos de mero expediente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes:

1) Vender, trocar ou comprar da e para a sociedade veículos auto-
móveis;

2) Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos;
3) Representar a sociedade em quaisquer processos judiciais.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou seus descendentes. A cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, tendo direito de preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

1 � O sócio, que pretender ceder a sua quota a estranho, comu-
nicará à sociedade e aos sócios não cedentes por carta registada com
aviso de recepção o negócio projectado, identificando o cessioná-
rio, o preço e condições do negócio.
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2 � A sociedade, no prazo de 30 dias e por igual modo, comuni-
cará ao cedente se pretende ou não exercer o direito de preferência.

3 � Em igual prazo, a contar da recepção da carta, que lhe for
remetida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o seu
direito de preferência, para o caso de a sociedade o não desejar
exercitar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessados
na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente nos seguin-
tes casos:

a) Se o sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido ou
insolvente;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra for-
ma sujeita a arrematação judicial.

1 � O valor da amortização será o que resultar de um balanço
especialmente organizado para o efeito.

2 � O pagamento desse valor será feito em quatro prestações
semestrais e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a delibe-
ração de amortização.

ARTIGO 7.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações
decorrentes de negócios jurídicos, que em nome da sociedade sejam
celebrados pela gerência a partir da data da sua constituição e antes
de efectuado o registo definitivo do presente contrato de sociedade,
ficando conferida a necessária autorização aos gerentes para cele-
bração de tais negócios.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
de importâncias do depósito feito, em nome da sociedade, na Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo da Região de Bragança, agência de Ma-
cedo de Cavaleiros, nos termos do artigo 202.º do Código das Socie-
dades Comerciais para o pagamento desta escritura, seu registo e
publicação e ainda para pagamento de facturas respeitantes à activi-
dade da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 11179988

VINHAIS

ENCHIDOS AURÉLIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 251; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/240401.

Certifico que entre Domingos dos Santos Fernandes, casado com
Maria Goreti Romano Fernandes sob o regime de comunhão de ad-
quiridos; Manuel José Fernandes, solteiro, maior; Aurélio Fernan-
des, divorciado; e Maria Goreti Romano Fernandes, casada com o
referido Domingos dos Santos Fernandes, constituíram uma socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Enchidos Aurélios, L.da, com sede na
freguesia de Rebordelo, concelho de Vinhais, ficando a gerência au-
torizada a deslocar a sede social nos termos da lei, bem como a criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social, consiste em fabricação de produtos à base de
carne.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 74 820 euros, dividido em quatro quotas iguais de 18 705 euros
cada uma, pertencentes uma ao sócio Domingos dos Santos Fernan-
des, outra ao sócio Manuel José Fernandes, outra ao sócio Aurélio
Fernandes e a outra à sócia Maria Goreti Romano Fernandes.

§ único. A sociedade poderá pedir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante do capital social, a efectuar pelos
sócios na proporcionalidade das suas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, ficará a cargo de sócios ou a não sócios,
dispensada de caução, com ou sem remuneração, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes de gerência, a gerência poderá
comprar e vender quaisquer veículos automóveis, bem como poderá
adquirir e alienar para e da sociedade, quaisquer bens móveis ou
imóveis e, ainda, celebrar quaisquer contratos de arrendamento e
contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, é livre entre os sócios, no entanto a favor de
estranhos dependerá do consentimento da sociedade.

Ficam desde já designados gerentes os sócios, Domingos dos San-
tos Fernandes e Maria Goreti Romano Fernandes.

Está conforme o original na parte transcrita.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora Interina, Armandina Alves
Agrochão. 11675900

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

PLASTIMPEX � MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1309/930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503060682;
data do depósito: 20001211, Pc. 9.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1998.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945603

ALCAMPO, SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 735/870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501638580;
data do depósito: 20001207, Pc. 6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945581

JUSTO, ANDRADE & CARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1809/990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504432753;
data do depósito: 20001221, Pc. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945662
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A CATEDRAL DO PÃO � PÃO QUENTE
PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1663/980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504048996;
data do depósito: 20000920, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945255

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA
GRANJA DOS CASTELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 730/860430; identificação de pessoa colectiva n.º 501665854;
data do depósito: 20000929, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945263

SUPERALCAINS � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1539/960517; identificação de pessoa colectiva n.º 503638293;
data do depósito: 20001017, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas aos exercícios dos anos
de 1998 e 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945298

BELOESPAÇO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1393/941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503306568;
data do depósito: 20001019, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945301

SERRALHARIA CARVALHO & FOLGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 838/880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501963448;
data do depósito: 20001027, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945328

CALVÁRIO ROXO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 672/840410; identificação de pessoa colectiva n.º 501602046;
data do depósito: 20001027, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945336

LUCIANO & RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 537/800904; identificação de pessoa colectiva n.º 500954275;
data do depósito: 20001027, Pc. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945344

INFORALUNO � FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1549/960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503676551;
data do depósito: 20001027, Pc. 4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945352

PORTIALBI � PORTÕES E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1735/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504288938;
data do depósito: 20001027, Pc. 5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945360

LAVANDARIA EXPRESSO ALBICASTRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 695/841221; identificação de pessoa colectiva n.º 501501533;
data do depósito: 20001027, Pc. 6.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945379

PRATA & PIRES � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1188/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502768436;
data do depósito: 20001027, Pc. 7.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945476

L. F. P. E. � SOCIEDADE DE LIMPEZAS FLORESTAIS,
PLANTAÇÕES E ESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1740/981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504266411;
data do depósito: 20001207, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945425

AUTO FERRO & CRUZ � MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1675/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504096494;
data do depósito: 20001207, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945549

ARTUR & RUI LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1800/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504413996;
data do depósito: 20001207, Pc. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945557

AUTO PINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1244/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502888717;
data do depósito: 20001207, Pc. 4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945565

BITZER (PORTUGAL) � COMPRESSORES
PARA FRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 882/881227; identificação de pessoa colectiva n.º 502081120;
data do depósito: 20001211, Pc. 1 a 6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício dos anos de
1992 a 1997.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945590

SOBEDIS � COMÉRCIO
DE TABACO E PERIÓDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1062/901204; identificação de pessoa colectiva n.º 502491884;
data do depósito: 20001207, Pc. 5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945573

VIDRARTE � SOCIEDADE
DE ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 411/760313; identificação de pessoa colectiva n.º 500576165;
data do depósito: 20001027, Pc. 14.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945530

GOMES & FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1728/980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504235036;
data do depósito: 20001027, Pc. 15.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
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foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945468

SETLAR � SOCIEDADE
DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 412/760317; identificação de pessoa colectiva n.º 500581665;
data do depósito: 20001027, Pc. 16.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945433

PEREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1063/910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502496789;
data do depósito: 20001027, Pc. 12.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945514

TAVARES SANTOS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 521/800304; identificação de pessoa colectiva n.º 500856532;
data do depósito: 20001027, Pc. 13.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945522

H. M. R. � TÉCNICA DE PLÁSTICOS
E DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 981/900301; identificação de pessoa colectiva n.º 502329394;
data do depósito: 20001211, Pc. 8.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945611

NEVES & ELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 950/891024; identificação de pessoa colectiva n.º 501516263;
data do depósito: 20001027, Pc. 8.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945484

ANTÓNIO PIRES BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 375/731228; identificação de pessoa colectiva n.º 500026041;
data do depósito: 20001027, Pc. 10.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945492

ANÍBAL BATISTA, LEÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1134/911120; identificação de pessoa colectiva n.º 502654406;
data do depósito: 20001219, Pc. 1 e 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício dos anos de
1998 e 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945638

SOCIEDADE AGRÍCOLA HORTA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1593/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503817066;
data do depósito: 20001027, Pc. 11.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945506

CETALBI � CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 676/840507; identificação de pessoa colectiva n.º 501438041;
data do depósito: 20001221, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945646

MARIA CASTANHA � COMÉRCIO A RETALHO
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1574/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503744417;
data do depósito: 20001221, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 121 � 25 de Maio de 200111 362-(56)

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945654

TRANSPORTES REGALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1765/990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504368737;
data do depósito: 20001221, Pc. 6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945697

MULTIVET � SERVIÇOS VETERINÁRIOS,
ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1105/910627; identificação de pessoa colectiva n.º 502582073;
data do depósito: 20001221, Pc. 13.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945760

MANUEL MARIÑO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1819/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504438409;
data do depósito: 20001221, Pc. 15.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945786

JOSÉ VIDAL SESTAY, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1311/931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503069779;
data do depósito: 20001221, Pc. 14.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945778

FISIOFORMA � GINÁSIO DE MUSCULAÇÃO
E MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1110/910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502597330;
data do depósito: 20001221, Pc. 12.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945751

CONCEIÇÃO & ELIZABETE � COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1735/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504251139;
data do depósito: 20001221, Pc. 11.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945743

URBICIDADE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1558/960814; identificação de pessoa colectiva n.º 503711713;
data do depósito: 20001221, Pc. 10.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945735

FREIRE GOULÃO & BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 549/810205; identificação de pessoa colectiva n.º 501124284;
data do depósito: 20001221, Pc. 9.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945727

J. F. CUIDADOS MÉDICOS DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 703/850225; identificação de pessoa colectiva n.º 501518045;
data do depósito: 20001221, Pc. 8.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945719

LAMEIRAS & LAMEIRAS � MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1610/970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503881791;
data do depósito: 20001221, Pc. 7.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
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foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945700

SOFTLÂNDIA � SISTEMAS,
COMPUTADORES E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1385/941027; identificação de pessoa colectiva n.º 503282812;
data do depósito: 20001121, Pc. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945417

BEIRA MOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1086/910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502546077;
data do depósito: 20001221, Pc. 5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945689

VISUALDATA � CENTRO COMÉRCIO,
INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1376/940913; identificação de pessoa colectiva n.º 503258725;
data do depósito: 20001221, Pc. 4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945670

URBILENA � URBANIZAÇÕES E LOTEAMENTOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula

n.º 983/900329; identificação de pessoa colectiva n.º 502329327;
data do depósito: 20001121, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945395

BALTAZAR & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 903/890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502125349;
data do depósito: 20001107, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945387

GUILUR � SOCIEDADE
DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 953/891025; identificação de pessoa colectiva n.º 502235683;
data do depósito: 20001027, Pc. 20.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945280

MOVAÇO � MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 902/890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502123125;
data do depósito: 20001027, Pc. 19.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945271

AMÁVEL BARATA CASTILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 359/730307; identificação de pessoa colectiva n.º 500019673;
data do depósito: 20001027, Pc. 18.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade os do-
cumentos de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 16945450

FUNDÃO

JORGE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 368/
890712; identificação de pessoa colectiva n.º 502193379; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 5/010330.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o seu capital social de 602 410$ para 602 410$, mediante re-
forço de 602 410$, e alterada a sua denominação, tendo, em conse-
quência, alterado o contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a denominação de Jorge Almeida, L.da,
continua a ter a sua sede na Rua da Cidade da Covilhã, 47, rés-do-
-chão, direito, freguesia e concelho do Fundão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes cada uma delas aos sócios, Jorge Salvado Almeida
e mulher, Luísa Maria Tavares Cardoso Salvado de Almeida.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contra-
to, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 14554194

COIMBRA
CANTANHEDE

VIGOTAR � PROJECTOS, CONSULTORIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1265/
010426; identificação de pessoa colectiva n.º P 505365120; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/010426.

Certifico que entre Pedro Miguel Carrasqueira, João Miguel de
Oliveira Antunes Rovira, Fernando Cristóvão Machado da Silva e
Cláudio Isidoro Ferreira Dias foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIGOTAR � Projectos, Consul-
toria e Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, lote
5, 1.º, esquerdo, freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.

3 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
consultoria e elaboração de projectos de construção civil; constru-
ção civil e obras públicas; compra e venda de bens imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim; e administração e gestão de condo-
mínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
quatro quotas iguais dos valores nominais de 1250 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Miguel Carrasqueira, João
Miguel de Oliveira Antunes Rovira, Fernando Cristóvão Machado
da Silva e Cláudio Isidoro Ferreira Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios João
Miguel de Oliveira Antunes Rovira, Fernando Cristóvão Machado
da Silva e Cláudio Isidoro Ferreira Dias.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, sendo a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral
que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 8.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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, bem
como comprar e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à
prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 13410695

TIPOGRAFIA DE CANTANHEDE
LINDIM & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 420/
870424; identificação de pessoa colectiva n.º 501816640; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 11/010426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 450 000$ para 20 048 200$, e alterados os arti-
gos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, pelo que ficam com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tipografia de Cantanhede Lindim
& Baptista, L.da, e tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal,
46, freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.

2 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � [...]
2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras

sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
50 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Vítor
Manuel Pessoa Baptista e António Pedro Lindim Ribeiro.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Vítor Ma-
nuel Pessoa Baptista, e sendo nomeado gerente, a partir de hoje, o
sócio António Pedro Lindim Ribeiro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13410750
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JOSÉ MANUEL LOPES PAIXÃO � ARQUITECTURA
E URBANISMO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 970/
980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504127560; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 10/010423.

Certifico que o capital foi reforçado com a quantia de 602 410$,
e o contrato foi parcialmente alterado, tendo, por consequência,
sido alterados o n.º 2 do artigo 1.º, artigos 3.º e 6.º, passando a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � [...]
2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Marquês de Marialva,

Edifício Centro Comercial Rossio, bloco A, 2.º, sala 10, freguesia,
concelho e cidade de Cantanhede.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 5000 euros, representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente a ele sócio, José
Manuel Lopes Paixão.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 13410725

BENJAMIM F. LIMEDE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 342/
820405; identificação de pessoa colectiva n.º 501266690; data da
apresentação: 010426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2000.

26 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 13410660

COIMBRA

GEM � CONSULTÓRIO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7451;
identificação de pessoa colectiva n.º 504498533; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 4/010326.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto
foi alterado, eliminando os n.os 2 e 3 do artigo 5.º, os n.os 2, 3 e
4 do artigo 6.º, e o n.º 2 do artigo 7.º, e dando nova redacção ao
artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria José Peixoto da Silva Fontes Forjaz
de Sampaio, e outra de 500 euros, pertencente ao sócio Pedro Ma-
nuel Narra de Figueiredo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

Pela Primeira-Ajudante, a Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 11936746

LOUSÃ

EE � VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente EE � VIAGENS E TURISMO, L.DA)
Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 814/000908;

identificação de pessoa colectiva n.º 505082322; averbamento n.º 1 à

inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
3 e 4/010411.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente da ex-sócia Elisabete Maria Fer-
reira Baptista.

Causa: renúncia.
Data: 6 de Março de 2001.

Mais certifico que alterou totalmente o contrato e modificou a
sociedade para sociedade unipessoal por quotas, pelo que os arti-
gos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, passaram a ter a seguinte composição:

1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma EE � Viagens e Turis-
mo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade passa a ter a sua sede na Rua de Francisco Fer-
nandes Costa, 22, Quinta de São Pedro, na vila, freguesia e conce-
lho da Lousã.

3 � A gerência poderá livremente transferir a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como abrir ou encerrar filiais ou outras formas locais de
representação dentro do território nacional.

2.º

O objecto social consiste em agência de viagens e turismo.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, que corresponde a uma única quota do sócio, Emídio
Fernandes Simões.

§ único. O sócio poderá fazer prestações suplementares até ao
montante global de duas vezes o capital social inicial.

4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção, ficam a cargo do único sócio, desde já nomeado gerente, que
será remunerada ou não, conforme ele decidir.

2 � Em todos os seus actos e contratos, a sociedade obriga-se
com a assinatura de um gerente.

Está conforme com o original e vale como certidão.

2 de Maio de 2001. � O Conservador, António Luís Pereira Fi-
gueiredo. 06900500

SANTOS NEVES & ANTÓNIO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 731/981013;
identificação de pessoa colectiva n.º 504248944; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 9/010404.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu objecto, pelo
que o artigo 2.º do pacto social passou a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade passa a ter como objecto o serviço de construção
civil e empreiteiro de obras públicas.

Está conforme com o original e vale como certidão.

30 de Abril de 2001. � O Conservador, António Luís Pereira
Figueiredo. 06900445

BAPMARQUES � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 815/000912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505135353; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi realizado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de Luísa Maria da Conceição Bap-
tista.

Causa: renúncia.
Data: 9 de Fevereiro de 2001.

Está conforme com o original e vale como certidão.

30 de Abril de 2001. � O Conservador, António Luís Pereira
Figueiredo. 06900461
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PENACOVA

REIMÃO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 365/
010411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010411.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a transcrição in-
tegral do pacto social da sociedade supra identificada, cujo contrato
foi outorgado em 10 de Abril de 2001, a fl. 54 do livro n.º 135-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, entre António Reimão Marques Rodrigues e mulher, Ma-
ria Celeste Lopes Fonseca Marques, casados na comunhão de adqui-
ridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reimão & Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Levada, 8, lugar e
freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e montagem de
pneus, manutenção e reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, António Reimão Marques Rodrigues e
Maria Celeste Lopes Fonseca Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907670

TRANSPORTES PADILHA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 364/
010410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010410.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a transcrição in-
tegral do pacto social da sociedade supra identificada, cujo contrato
foi outorgado em 10 de Abril de 2001, a fl. 56 do livro n.º 135-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, entre Amílcar Flórido Padilha, casado com Arminda Cor-
reia Lopes na comunhão de adquiridos, e Georgina Maria Lopes Seco
de Almeida, casada com Amílcar José Flórido Almeida na comunhão
de adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Padilha & Almeida,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Eira da Ladeira, sem
número, lugar de Ronqueira, freguesia e concelho de Penacova.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem, terraplanagens e demolições.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Amílcar Flórido Padilha e
Georgina Maria Lopes Seco de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907662

TRANSPORTES JESUS MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 367/
010418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010418.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a transcrição in-
tegral do pacto social da sociedade supra identificada, cujo contrato
foi outorgado em 18 de Abril de 2001, a fl. 68 do livro n.º 136-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, entre António de Jesus Maia e mulher, Graça Maria Lopes
da Fonseca Maia, casados na comunhão de adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Jesus Maia, L.da, e
tem a sua sede na Travessa das Saladas, sem número, lugar de São
Mamede, freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

2 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, António de Jesus Maia e Graça
Maria Lopes da Fonseca Maia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907689

TÁXIS CHUPINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 366/
010416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010416.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a transcrição in-
tegral do pacto social da sociedade supra identificada, cujo contrato
foi outorgado em 29 de Março de 2001, a fl. 74 do livro n.º 181-D
do Cartório Notarial de Penacova, entre Alberto Ferreira da Cruz,
casado com Licínia de Jesus Engenheiro na comunhão geral, Alberto
Joaquim Engenheiro da Cruz, solteiro, maior, e Joaquim Engenheiro
da Cruz, casado com Maria Amazilde Gomes Ferreira da Cruz na
comunhão de adquiridos.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Chupinhas, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Vale Gonçalo, freguesia e concelho de Penacova, e
a sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o transporte de aluguer em
veículos ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, o que corresponde à soma das três seguintes quotas:

a) Uma no valor de 2500 euros, pertencente ao sócio Alberto
Ferreira da Cruz;

b) Duas no valor de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Alberto Joaquim Engenheiro da Cruz e Joaquim En-
genheiro da Cruz.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas depende sempre do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade ficará a cargo do
sócio Alberto Ferreira da Cruz.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Alberto
Ferreira da Cruz.

2 � O gerente será ou não remunerado, conforme deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 208.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada a gerência a efectuar
levantamentos da conta de depósito em nome da sociedade, até ao
montante do capital, a fim de fazer face às despesas relativas a esta
escritura, seu registos e publicações, despesas e instalação, aquisição
de equipamentos e início da sua actividade.

Conferida, está conforme.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907654
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SOCIEDADE PARA EXPLORAÇÃO DA FONTE
DAS CORGAS-BUÇACO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 160/
930428; identificação de pessoa colectiva n.º 502980389; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/010330.

Certifico, em relação à sociedade supra identificada, que a inscri-
ção em epígrafe é a seguinte:

6 � Apresentação n.º 3/010330.
Designação dos órgãos de administração para o triénio de 2001-

-2003.
Conselho de administração: presidente, Rodrigo Leite da Silva

Santiago, casado; Marcelo Simões de Oliveira, casado; Mário Alves
Marques, casado; Artur Sobral de Oliveira, casado; e Joaquim Alba-
no da Silva Oliveira, casado.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907638

PENELA

JOÃO VIGÁRIO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 178/
20010404; identificação de pessoa colectiva n.º P 505342561; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010404.

Certifico que João António da Costa Dias Vigário constituiu uma
sociedade comercial por quotas com a denominação em epígrafe,
que se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Vigário � Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Nossa Senhora da Pie-
dade, sem número, lugar e freguesia de Espinhal, concelho de Penela.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, desaterros,
comércio de materiais de construção, importação e exportação de
bens relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros (equivalente a 2 506 025$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio, João António da
Costa Dias Vigário.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado ficará a cargo dele sócio, João António da Costa
Dias Vigário, desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas estra-
nhas à sociedade, que venham a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625160

ÉVORA
BORBA

TRANSPORTES CALÇA & MOURA � TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 277/010423;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010423.

Certifico que entre Rogério António Proença Calça e mulher,
Anabela Estrela Salvador Moura Calça, casados na comunhão de
adquiridos, residentes em Borba, na Rua de Angélico Velez, 18, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto a seguir
articulado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Calça & Moura � Trans-
portes Rodoviários de Mercadorias, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Angélico Velez, 18, freguesia de Borba (Matriz), concelho de Borba,
podendo esta ser transferida para qualquer outro local do concelho
ou concelhos limítrofes por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias e o comércio por grosso de mármores e materiais de cons-
trução.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e correspondente à soma de duas quotas com o valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Rogério António Proença Calça e Anabela Estrela Salvador Moura
Calça.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade ficam a cargo do
gerente ou dos gerentes nomeados por deliberação dos sócios, fican-
do desde já designado gerente o sócio Rogério António Proença
Calça.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades com
objecto diferente ou reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É livre entre os sócios a cessão de quotas, sendo necessário o
consentimento da sociedade para a cessão a estranhos.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou qualquer forma
de apreensão judicial.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 08335974

MOURIGEST � PRODUTOS IBÉRICOS,
AGRO-ALIMENTARES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 278/010426;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010426.

Certifico que por Joaquim Filipe Cardoso Mourinha, solteiro,
maior, Largo dos Combatentes, 7, Borba, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo pacto a seguir articulado:

1.º

A sociedade adopta a firma MOURIGEST � Produtos Ibéricos,
Agro-Alimentares, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sede no Lar-
go dos Combatentes, 9, freguesia de Borba (São Bartolomeu), con-
celho de Borba.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
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concelhos limítrofes e podem ser criadas ou extintas filiais, sucur-
sais e agências.

2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos agro-alimentares ibéricos, importação e exportação.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais em qual-
quer outra sociedade, ainda que com objecto diferente do seu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7482 euros e corresponde a uma quota do mesmo valor pertença do
outorgante.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes nome-
ados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio, Joaquim Filipe Car-
doso Mourinha.

3 � A gerência não será remunerada.

5.º

A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, activa e passivamen-
te, com a assinatura do sócio gerente.

6.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, devendo observar a forma legalmente prescrita.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 12332003

VILA VIÇOSA

PMPC � ACESSÓRIOS DE MODA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 457/
010329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010329.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PMPC � Acessórios de Moda
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do 1.º de Maio, lote 214, na fre-
guesia da Conceição, concelho de Vila Viçosa.

2 � A gerência pode transferir a sede para qualquer outro local
do concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de roupa para adultos e
para criança, acessórios de moda e calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, que corresponde a 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao sócio, Pedro Miguel Pécurto Canhoto.

2 � O capital encontra-se realizado em dinheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, Pedro Miguel Pécurto Canhoto, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 14310627

PASTELARIA AZUL � SILVA & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 62/
700803; identificação de pessoa colectiva n.º 500563675; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 5/010404.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto de registo:

Aumento de capital (reforçado com 4 000 000$ mediante entra-
das em dinheiro, sendo 2 400 000$, realizados por Francisco Antó-
nio Dias Silva, e 1 600 000$, por Maria Eugénia Canelhas Brito
Silva, passando para 10 000 000$). Em consequência foi alterado o
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 6 000 000$, pertencente ao sócio Francisco António Dias
Silva, e outra com o valor nominal de 4 000 000$, pertencente à
sócia Maria Eugénia Canelhas Brito Silva.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva

6 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 14310635

FARO
ALBUFEIRA

CARNES PALMA E TAKE-AWAY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2342/
20010420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20010420.

Certifico que, por escritura lavrada em 20 de Abril de 2001, a fl.
73 do livro n.º 47-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujos sócios são José António Ferreira Palma e Sandra Sofia
Correia Semião Palma, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carnes Palma e Take-Away, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Alto dos Caliços, lote C, 32-
-B, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de carnes e seus derivados. Actividades hoteleiras e
similares, nomeadamente exploração de restaurantes, bares, snack-
-bars, serviços de catering e comercialização de refeições para con-
sumo fora do estabelecimento.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

27 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Avó. 08269572

ARNALDO � APARTAMENTOS E VILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 436/
870625; identificação de pessoa colectiva n.º 501843604; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/20010420.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade a cópia da acta n.º 17, de 29 de Março de 2001, pela qual foi
nomeado gerente Artur Jorge Marques dos Santos.

Data da deliberação: 29 de Março de 2001.

27 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Felício Coelho Avó. 08269599

DOS DELFINOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1831/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504110152; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 16 e 17/20010420.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade a cópia da acta n.º 6, de 27 de Março de 2001, pela qual André
Seiler, renunciou às funções de gerente, em 27 de Março de 2001,
tendo sido nomeado gerente Joachim Bausback.

Data da deliberação: 27 de Março de 2001.

27 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
Felício Coelho Avó. 08269580

FARO

OSSONOBACONSTROI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de José de Matos, lote 21/22, 2.º, B, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3987/990621;
data: 20000703.

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.

10 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 13490613

LOULÉ

PROCONTROL � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Solar das Amendoeiras, lote A-1, rés-do-chão,
esquerdo, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2110/
891002; identificação de pessoa colectiva n.º 502225416.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709944

PEREIRINHA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Avenida de Marçal Pacheco, 3-A, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3266/
941107; identificação de pessoa colectiva n.º 503326143.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11672374

J. A. FERREIRA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, bloco A, 8.º, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 588/780822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1997,
1998 e 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11703318

DILIVRAL � ENTREGAS E DISTRIBUIÇÕES
DE ENCOMENDAS, L.DA

Sede: Rua do Cabo, Urbanização Pica Pau, lote 2, Q-1, D-1,
rés-do-chão, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4192/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504322672.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06874150

CUSTÓDIO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queirós, 18, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2633/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502681268.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06874177
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ARNALDO MATOS PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de 9 de Abril, 18 e 20, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 392/741014;
identificação de pessoa colectiva n.º 500030693.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06874185

AMPLIAÇÃO � EMPRESA DE DESIGN GRÁFICO, L.DA

Sede: Largo das Portas do Céu (Edifício Finanças),
sem número, cave, Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3619/
960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503673811.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06874193

DIABRINHOS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, fracção B, bloco A,
Loulé, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2084/
890807; identificação de pessoa colectiva n.º 502200537.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06874169

ESCOLA DE CONDUÇÃO CONDUÇÃO SEGURA, L.DA

Sede: Avenida de Ceuta, Edifício Nova Avenida, loja 5, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4118/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504206460.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11710004

COELHO & SOUSA CORREIA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Alagoa, Edifício José Correia Bárbara, 6,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4353/
990816.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709960

SAPATARIA GLOBO DOURADO, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 72, Loulé, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4253/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504313169.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11672366

HERA NOVA � ESTETICISTA E CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Rua de José da Costa Guerreiro, 55-B, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3605/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503678864.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709979

PONTO CONSULTA � PUBLICAÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Cor de Rosa, Estrada Nacional n.º 125,
Quatro Estradas, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3241/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503278009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11690925

D. P. W. � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS DE GOLFE, L.DA

Sede: Vila 521, Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3305/
950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503363596.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11694343

RUI MANUEL GUERREIRO CALIÇO, L.DA

Sede: Sítio da Torre, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3774/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503850381.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11693851

EDJOIA � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Sede: Praça de Sá Carneiro, 10, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3451/
950828; identificação de pessoa colectiva n.º 503483621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11694076

PANIFICADORA MALHADA VELHA, L.DA

Sede: Sítio da Malhada Velha, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1644/
870707; identificação de pessoa colectiva n.º 501848355.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06866905
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ÂNGELO LUÍSA RITA, L.DA

Sede: Rua de Sebastião Cordeiro, São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 245/710304;
identificação de pessoa colectiva n.º 500311846.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709995

BATISTA & TROVISCO, L.DA

Sede: Rua do Infante Santo, 18, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2043/
890531; identificação de pessoa colectiva n.º 502168803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

26 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 11709952

RIBEIROS E PINHEIRO, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 7, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1593, fl. 12,
C-5; identificação de pessoa colectiva n.º 501813845.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Nuno Manuel Santos
Louro. 06866948

SILVES

MANUEL GINGEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1630/
010228; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/010416.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta n.º 1, de 2 de Abril de 2001, com a nomeação de Manuel
Gingeira Entrada para o cargo de gerente, a partir de 2 de Abril de
2001.

16 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Dipilar Assunção
Silva. 10476784

VILA DO BISPO

ALGARFLOR, PRODUÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTE
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Vila Rosmaninho, Vale de Boi, Budens, Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 223/
010320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010320.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ALGARFLOR, Pro-
dução, Comércio e Transporte de Produtos Agrícolas, L.da, com sede
na Vila Rosmaninho, Vale de Boi, freguesia de Budens, concelho de
Vila do Bispo.

2 � A sociedade pode criar, mudar ou extinguir delegações, su-
cursais, filiais ou outras formas de representação, quer no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a produção, corte, comercialização,
transporte de frutos secos, flores, hortaliças e lenha.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4900 euros,
do sócio Hugo Karel Krop, e outra de 100 euros, do sócio Jean
Michel Marcel Henri Ghislain Novalet.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, é designada
em assembleia geral, ficando desde já nomeado o sócio Hugo Karel
Krop.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota vir a ser penhorada, arrestada ou de qualquer

forma deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) No caso de interdição, falência ou insolvência do sócio;
d) Quando o sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou te-

nha prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesse.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, na pro-
porção das quotas, até ao montante de 500 000 euros, desde que
aprovadas por unanimidade em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com uma antecedência mínima de um mês.

8.º

Ainda antes do registo definitivo da sociedade e nos termos do
artigo 19.º do Código das Sociedade Comerciais, fica a gerência au-
torizada a proceder a aquisição de imóveis, máquinas, utensílios
necessários à actividade da sociedade e, bem assim, tomar de arren-
damento ou por trespasse quaisquer locais necessários à instalação
da mesma, podendo para o efeito fazer levantamento do depósito
do capital social para fazer face a essas despesas ou a quaisquer ou-
tras relativas à instalação e início de actividade da sociedade, sua
constituição e registos.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M. A.
M. Galhardo Dias. 10017933

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

PREDIGUADIANA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1114/010427; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/010427.

Certifico que entre Luís Miguel Gonçalves Martins, divorciado, e
Carlos Alberto Ferreira de Abreu, casado com Alexandra Cristina
Feiteira Martins de Abreu, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREDIGUADIANA � Media-
ção Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, Centro
Comercial Avenida, loja 11, na cidade, freguesia e concelho de Vila
Real de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 121 � 25 de Maio de 2001 11 362-(67)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global equivalente ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos o actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas um ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

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
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 13397761

AFONSO & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/010424.

Certifico que entre José Afonso e mulher, Maria Fernanda Lopes
Ferreira Afonso, casados na comunhão geral, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Afonso & Fernanda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Catarina Eufémia, 22,
rés-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo
António.

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 de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4000 euros, perten-
cente ao sócio José Afonso, e outra no valor nominal de 1000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Fernanda Lopes Ferreira Afonso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos o actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Afonso.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

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
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13397710

BRAZ & FURTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 113/010424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/010424.

Certifico que entre Fernando Manuel Parreira Braz e Maria do
Carmo Marcelino Furtado, ambos solteiros, maiores, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Braz & Furtado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Pedro V, 69, na
cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

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 na actividade de restauração.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos o actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 13397729

DAVIMAU � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1112/010424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/010424.

Certifico que entre António Carlos Delgado Martins e mulher,
Maria Inês Ramires Félix, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Davimau � Táxi, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na povoação de Hortas, sítio do
Pena, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

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 de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4000 euros, perten-
cente ao sócio António Carlos Delgado Martins, e outra no valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Inês Ramires Félix
Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos o actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Carlos Del-
gado Martins.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

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
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 13397737

RITA INÊS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1108/010420; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/010420.

Certifico que Rita Maria Fernandes Lima Inês, solteira, maior,
constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rita Inês Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Coutada, freguesia de
Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de lavandaria, artigos e
outros arranjos e recolha e entrega de roupas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 8000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração confor-
me ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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 empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13397672

DELCATÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1110/010424; inscrição n.º 11; número e data da apre-
sentação: 10/010424.

Certifico que entre José Carlos Delca Correia e mulher, Maria da
Conceição Cipriano da Palma, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Delcatáxi, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Deus, 2, na
cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3500 euros, perten-
cente ao sócio José Carlos Delca Correia, e outra no valor nominal
de 1500 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Cipriano da
Palma.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos o actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Carlos Delca
Correia.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

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
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 13397745

FELICIANO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1111/010424; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/010424.

Certifico que entre Feliciano Lucrécio dos Santos e mulher, Ma-
ria Fernandes Salvador dos Santos, casados na comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Feliciano & Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Hortas Casa dos Arcos,
1.º, direito, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo
António.

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 de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3500 euros, perten-
cente ao sócio Feliciano Lucrécio dos Santos, e outra no valor no-
minal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria Fernandes Salvador
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos o actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Feliciano Lucrécio
dos Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

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
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Si-
mões Marques Gonçalves. 13397753

SANTOS LEAL & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 660/910801; identificação de pessoa colectiva
n.º 502599090; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
060401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Mais certifico que foi registada a dissolução e encerramento.
Data da aprovação das contas: 5 de Março de 2001.

12 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Elsa Norberto
Pires Fernandes dos Reis. 13397532

ARGEANGO � PINTURAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 870; identificação de pessoa colectiva n.º 503724440;
inscrições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 5 e 6/010404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 5/20010404.
Alteração parcial do contrato, que se rege pelos seguintes estatutos:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais de 5 200 000$ cada uma, ambas pertencentes ao sócio, Mar-
celino Manuel Palminha Cascalheira.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo
e fora dele, será exercida pelos gerentes eleitos em assembleia geral.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
fianças, subfianças ou outras semelhantes.

§ 3.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada basta a
assinatura de um gerente.

Apresentação n.º 6/20010404.
Designação de gerência.
Data da deliberação: 22 de Julho de 2000.
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Gerente nomeado: Manuel António Cardoso Gouveia, solteiro,
maior.

Conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13397664

EMPRESA DE TRANSPORTES
DO RIO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 71/491103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500523401; inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 1/
010416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 1/20010416.
Designação de gerência.
Prazo: biénio de 2001-2002.
Data da deliberação: 24 de Março de 2001.
Gerentes nomeados: António José Duarte Cruz, casado, Eduardo

Manuel Samúdio Fernandes, casado, e José Vítor Simão Rua, casado.

Conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13397699

RESTAURAPRAIA � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 968/980625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504200860; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e datas das apresentações: 5/20010418 e 5/010423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/20010418 � Inscrição
n.º 5.

Cessação das funções de gerente de Jean Jacques Yvon Le Roy,
por renúncia, em 9 de Março de 2001.

Apresentação n.º 5/20010423 � Inscrição n.º 6.
Designação de gerência.
Data da deliberação: 9 de Março de 2001.
Gerentes nomeados: Paulo Jorge de Oliveira Lopes, solteiro, mai-

or, e Vítor Manuel de Oliveira Pereira Lopes, solteiro, maior.

Conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Noémia Maria Dias
Trindade Vicente. 13397680

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

MARTINS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 254; identificação de pessoa colectiva n.º 505279002; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010427.

Certifico que entre António José Rodrigues Martins e Maria Judi-
te da Costa Fonseca Martins foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 3 de Abril de 2001, no Cartório Notarial de Celorico da
Beira, perante mim, o notário, licenciado Mário Meireles da Cunha,
compareceram como outorgantes:

1.º António José Rodrigues Martins, contribuinte fiscal
n.º 121771997, natural da freguesia da Lageosa do Mondego, deste
concelho, onde reside, casado sob o regime de comunhão de adqui-
ridos com Maria Judite da Costa Fonseca Martins;

2.º Maria Judite da Costa Fonseca Martins, contribuinte fiscal
n.º 199714363, natural da dita freguesia da Lageosa do Mondego,
onde reside, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com o
primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por ser do meu conheci-
mento pessoal.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, celebram
um contrato de sociedade comercial por quotas, que se regerá nos
termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Martins & Fonseca, L.da, com sede na
Estrada Nacional n.º 16, 38, mencionada freguesia da Lageosa do
Mondego.

2.º

A sociedade tem como objecto café-restaurante.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7500 euros (1 503 616$), dividido em duas quotas iguais de
3750 euros (751 808$), pertencendo uma a cada um dos dois só-
cios.

4.º
A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-

rado em assembleia geral, pertence ao sócio António José Rodrigues
Martins, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado para pagamento de despesas correntes, incluindo as da
constituição da sociedade e sua formalização.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � O Conservador, António Pires Nunes
Cameira. 10883959

LEIRIA
ANSIÃO

FREIRE & FREIRE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 593/
991026; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; núme-
ros e data das apresentações: 2 e 3/230401.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a gerente Maria
Aldina Mendes Ramos Freire cessou funções em 4 de Janeiro de 2001,
por renúncia.

Mais certifico que a mesma alterou parcialmente o seu contrato,
designadamente quanto ao n.º 1 do seu artigo 4.º, que ficou com a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º
1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-

me for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o sócio Armindo da Piedade Freire.

2 � [...]

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 06858007

LEIRIA

PNEUCENTRO � CENTRO COMERCIAL DE PNEUS, L.DA

Sede: Cova das Faias, Pousos, Leiria
Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1359/

791004; identificação de pessoa colectiva n.º 508895198; data da
apresentação: 6-6-2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

29 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 11636190
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QUARTO ALEGRE � COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO INFANTIL, L.DA

Sede: Rua Comissão de Iniciativa, Shopping Center Sol Leiria,
lojas 5 e 73, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5444/
970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503841021; número e
data da apresentação: D-82, 19/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661284

ÓPTICA ARMANDO DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Praça Rodrigues Lobo, 18, e Rua da Graça,
24, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1507/
810506; identificação de pessoa colectiva n.º 501157352; número e
data da apresentação: D-80, 19/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661306

LIZEA FLORES, L.DA

Sede: Portelas da Reixida, Cortes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3294/
900828; identificação de pessoa colectiva n.º 502404990; número e
data da apresentação: D-78, 19/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661322

JJEP � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4464/
940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503200069; número e
data da apresentação: D-75, 19/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661055

AVILOP � EQUIPAMENTOS E DECORAÇÃO
DE ESPAÇOS INTERIORES, L.DA

Sede: Rua de Santa Margarida, 23, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6063/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504196871; número e
data da apresentação: 20000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

2 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14633663

FAVENDAL � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Europa, Rua das Olhalvas,
loja 14, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5527/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 502740884; número e
data da apresentação: 20000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

2 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14633680

DÁRIO MACIEIRINHA & FILHOS, L.DA

Sede: Quinta da Barreta, lote 42, São Romão, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5206/
960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503693189; número e
data da apresentação: 20000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

2 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661365

PRIORES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Ribeira, 104, Ponte Cavaleiro, Cortes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2285/
870211; identificação de pessoa colectiva n.º 501781994; número e
data da apresentação: 20000619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

2 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661403

I. N. TOURS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Avenida D. João III, Edifício 2002,
entrada A, 4.º, frente, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4828/
950629; identificação de pessoa colectiva n.º 503451606; número e
data da apresentação: D-74, 19/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661071

UNIJOFIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Barreiro, 2410-775 Colmeias

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3191-90/
05/15; identificação de pessoa colectiva n.º 502346060; número e
data da apresentação: 5-D-00/6/13.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

1 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 11636904

LUCÍLIA & CRISTINA, L.DA

Sede: Largo 5 de Outubro, 26 e 27,
Praça Rodrigues Lobo, 63, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6357/
990406; identificação de pessoa colectiva n.º 504578812; número e
data da apresentação: D-28, 19/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661217
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CABELEIREIROS DO LIS, L.DA

Sede: Centro Comercial do Lis,
Rua Venceslau de Morais, 19, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3188/
900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502344458; número e
data da apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

6 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661888

MEGAVIA � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua Miguel Franco, lote 2, 5.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5176/
960701; identificação de pessoa colectiva n.º 500821291; número e
data da apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

6 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661950

PRONTAUTO � PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Setúbal, 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2746/
881219; identificação de pessoa colectiva n.º 502080086; número e
data da apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

6 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661845

MOLDUNIVER � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2799/
890310; identificação de pessoa colectiva n.º 501903542; número e
data da apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

7 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13358391

FERCONLIZ � COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, Barracão,
2410-774 Colmeias, LRA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5258-96/
09/17; identificação de pessoa colectiva n.º 503719250; número e
data da apresentação: D-59-00/6/19.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661110

VAN LOOCK, L.DA

Sede: Falcão, Gândara dos Olivais, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5477-97/
04/09; identificação de pessoa colectiva n.º 503858820; número e
data da apresentação: D-66-00/6/19.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661020

OLIVEIROIL � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5446/
970317; identificação de pessoa colectiva n.º 503840793; número e
data da apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

7 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13358472

CONSTRUÇÕES JORGE & MENINO, L.DA

Sede: Eira Velha, 2410-774 Colmeias, LRA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5287-96/
10/10; identificação de pessoa colectiva n.º 503739499; número e
data da apresentação: D-57-00/6/19.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661136

MOLDHERCUS � FABRICO
DE MOLDES METÁLICOS, L.DA

Sede: Rua Dr. Luís Pereira da Costa,
88-A, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6650/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504680528; número e
data da apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

7 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13358456

LARISIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5815/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504065378; número e
data da apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

7 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13358430

SERVILENA � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6108/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504225138; data da
apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

7 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13358340
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SADTM � SERVIÇOS AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICO E TERAPIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6201/
981113; identificação de pessoa colectiva n.º 504292919; data da
apresentação: 20000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

7 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13358324

PARDAL & RAMOS, L.DA

Sede: Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 8, loja 5,
Marinheiros, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2649-01/
09/88; identificação de pessoa colectiva n.º 502028963; número e
data da apresentação: D-58-00/6/19.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 14661128

CONFEHUANBO � FÁBRICA
DE CONFECÇÕES NOVA LISBOA, L.DA

Sede: Feteiras, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1392/
800321; identificação de pessoa colectiva n.º 500976406; data da
apresentação: 19991228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

17 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11645903

S. F. C. C. � SOCIEDADE DE FOMENTO
À CONSTRUÇÃO, URBANIZAÇÃO E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3427/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502064820; data da
apresentação: 29/6/00.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14650673

EMPISOUSA � COMÉRCIO, REPARAÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3929/
920713; identificação de pessoa colectiva n.º 502799820; data da
apresentação: 19991228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1998.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11645954

LUSICLER � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO DE MACEIRINHA, L.DA

Sede: Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4006/
921008; identificação de pessoa colectiva n.º 502849347; número e
data da apresentação: 20000428.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

17 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11706392

JORGE DA ENCARNAÇÃO
DE OLIVEIRA CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4353/
931213; identificação de pessoa colectiva n.º 503146579; número e
data da apresentação: 20000420.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

11 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 11715820

GAPLÁS � INDÚSTRIAS TERMOPLÁSTICAS, L.DA

Sede: Vale Sepal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1483/
800612; identificação de pessoa colectiva n.º 500949026; número e
data da apresentação: 20000428.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

16 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11706430

CAVES DA ALTA ESTREMADURA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Santa Clara, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3718/
920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502673788; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 31/990422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1998.

10 de Maio de 1999. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Olivei-
ra Moniz. 07876599

SANTOS E FONSECA, L.DA

Sede: Rua Professor Sousa Lopes, lote 109,
Cruz da Areia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5432/
970305; identificação de pessoa colectiva n.º 502126132; número e
data da apresentação: D-293/28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 14651882

MODOCA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do Lagoeiro, 30, Casal dos Claros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2825; nú-
mero e data da apresentação: 19991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

17 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11597216
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ESTRELA & NABEIRO � APARELHOS TERAPÊUTICOS
E PRODUTOS DIETÉTICOS, L.DA

Sede: Rua Nossa Senhora das Dores,
7, Boavista, 2410-656 Boavista

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3489/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502516364; número e
data da apresentação: 21/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

6 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14651998

CRISBASE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS EM VIDRO, L.DA

Sede: Charneca da Carreira d�Água,
Zona Industrial da Barosa, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6540/
990709; identificação de pessoa colectiva n.º 503392006; número e
data da apresentação: 20000505.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

24 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 01170627

COFRAL � CONSTRUÇÕES FRANCISCO RIBEIRO, L.DA

Sede: Largo Camilo Castelo Branco, 13, 1.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2003/
850206; identificação de pessoa colectiva n.º 501510613; número e
data da apresentação: D-8, 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 11636599

BOMCAR � AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: E. N. 242, Estrada da Marinha Grande,
Carreira de Água, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4173/
930406; identificação de pessoa colectiva n.º 502971100; número e
data da apresentação: D-4, 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

31 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 11636548

MANUEL OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, 1251, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6627/
990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504389513; data da
apresentação: 20000607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 11636394

LEIRITÉCNICA � ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Cova das Faias, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1380/
800201; identificação de pessoa colectiva n.º 500937443; data da
apresentação: 20000607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 11636343

CARVALHO, FITEIRO & VENDEIRINHO, L.DA

Sede: Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1007/
751216; identificação de pessoa colectiva n.º 500328528; data da
apresentação: 20000607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 11636327

COMEX � MOLDES E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Estrada da Carreira de Tiro, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2245/
861210; identificação de pessoa colectiva n.º 501750568; data da
apresentação: 7/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 14650819

PREVILIS � SOCIEDADE DE BETÕES
PREESFORÇADOS DO CENTRO, L.DA

Sede: Igreja Velha, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1161/
771014; identificação de pessoa colectiva n.º 500691770; data da
apresentação: 7/6/00.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 11636289

CONURMA � CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES DE MACEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1428/
800813; identificação de pessoa colectiva n.º 501061797; número e
data da apresentação: 20000529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

26 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11707879
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CONSTRULAPA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua dos Camponeses, 162,
Marinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5435/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503312320; número e
data da apresentação: 20000531.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11706210

LECIDOS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Camponeses, 162,
Marinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4892/
950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503487236; número e
data da apresentação: 20000531.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11706201

SODIEURO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Camponeses, 162,
Marinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5637/
970901; identificação de pessoa colectiva n.º 503945544; número e
data da apresentação: 20000531.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11706180

SEFOESTE � SOCIEDADE
DE EQUIPAMENTOS FLORESTAIS, L.DA

Sede: Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3584/
910624; identificação de pessoa colectiva n.º 502577347; número e
data da apresentação: 20000530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11687274

AMBEN, ESTUDOS,
REPRESENTAÇÕES E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Eduardo Brito, lote 76, 2.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6360/
990406; identificação de pessoa colectiva n.º 504664298; número e
data da apresentação: 20000530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11707992

PRODUCHE � EQUIPAMENTOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6302/
990226; identificação de pessoa colectiva n.º 503497231; número e
data da apresentação: D-132, 21/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13360329

LUZ COSTA & RODRIGUES, L.DA

Sede: Leiria-Gare, 2400 Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 518-65/
04/24; identificação de pessoa colectiva n.º 500171661; número e
data da apresentação: D-37-00/6/23.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

16 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bas-
tos. 13360949

LISBOA, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1187-78/
01/13; identificação de pessoa colectiva n.º 500705135; número e
data da apresentação: D-13-00/6/27.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 1999.

5 de Março de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14611597

ÓBIDOS

TÁXIS E CAFÉ STOP VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 388; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010423.

Certifico que entre José Francisco Monteiro do Nascimento Lei-
tão e mulher, Maria Genoveva Ribeiro Dias Leitão, casados na co-
munhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, a qual se passará a reger pelos artigos constantes do pacto a
seguir reproduzidos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis e Café Stop Verde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 23, no lugar e
freguesia de Olho Marinho, concelho de Óbidos.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em automóveis ligeiros de passageiros. Cafetaria e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4500 euros, titulada pelo sócio José Francisco Monteiro
do Nascimento Leitão, e uma do valor nominal de 500 euros, titu-
lada pela sócia Maria Genoveva Ribeiro Dias Leitão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Francisco Mon-
teiro do Nascimento Leitão.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Louren-
ço Afonso de Moura Mendes. 06795650

CASAL DAS FIGUEIRAS � EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 143; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503027715; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 4/20010417.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
respectivo pacto social, quanto ao artigo 3.º e aditado um novo
artigo, o 12.º, os quais têm a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 19 951 euros e 92 cêntimos, integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
cada uma de 9975 euros e 96 cêntimos, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Joaquim Manuel Vieira Lourenço e Delfina de Jesus
Araújo Fernandes Lourenço.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas, quer no acto de constituição, quer por transmissão de quotas ou
de acções.

O texto actualizado do contrato social encontra-se depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 06795625

PENICHE

SOSUIM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1075;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010409.

Certifico que entre António José Franco Correia Neves, casado
na comunhão de adquiridos com Isabel Maria Sousa Pereira Neves,
residente na Rua de Pedro Cervantes Figueira, 20, rés-do-chão, Vila
Maria, Peniche, e José António Guerreiro Batista, casado na comu-
nhão de adquiridos com Maria da Conceição Franco da Fonseca
Batista, residente na Rua das Âncoras, 27, Peniche, foi constituída
a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SOSUIM, Sociedade de Cons-
trução, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pedro Cervantes Figueira,
20, rés-do-chão, Vila Maria, freguesia de Ajuda, da cidade e conce-
lho de Peniche.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e, bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e compra, venda
e revenda de imóveis.

ARTIGO 4.º

No exercício da sua actividade, a sociedade poderá participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, representado por duas quotas iguais de 5000 eu-
ros, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios António José
Correia Neves e José António Guerreiro Batista.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, serão exercidas
por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária
a assinatura de dois gerentes para obrigar a sociedade, mas bastando
a assinatura de um deles para actos de mero expediente.

ARTIGO 7.º

Os gerentes poderão delegar nalgum ou nalguns deles competên-
cia para determinados negócios e a sociedade poderá constituir
mandatários.

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
os sócios; a cessão a estranhos, porém, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar do direito de prefe-
rência e em segundo lugar os sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos só-
cios, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e
com os herdeiros do falecido ou representante do interdito ou ina-
bilitado, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, desde que aprovados em assembleia geral os respectivos
montantes, prazo de reembolso e demais condições.

ARTIGO 11.º

Os lucros da sociedade terão a aplicação que os sócios deliberarem
em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo prazos ou formalidades diferentes exigidas por lei.

Está conforme.

30 de Abril de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14683598

JOÃO BILHAU � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 466;
identificação de pessoa colectiva n.º 501980946; data da apresenta-
ção: 000717.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 1999,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14683660

PROJECTOESTE � ESTUQUE E CONSTRUÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1078;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010411.
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Certifico que Rui Manuel Silvério Simões, solteiro, maior, resi-
dente na Rua da Palmeira, 55, Ferrel, Peniche, constituiu a socie-
dade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação PROJECTOESTE � Estuque
e Construção, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede é na Rua da Palmeira, 55, lugar e freguesia de Ferrel,
concelho de Peniche.

3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional.

4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, com início no dia
de hoje.

5.º

A sociedade tem por objecto a estucagem. Construção e venda de
apartamentos. Construção e venda de outros imóveis. Compra e
venda de propriedades. Prestação de serviços de construção civil e
obras públicas.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já devida-
mente depositado na conta da sociedade, é de 5000 euros
(1 002 410$), e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio Rui Manuel Silvério Simões.

7.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado pelo único sócio, fica a cargo deste, que
desde já fica nomeado gerente, sendo necessária e suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade.

8.º

O gerente e único sócio pode por sua deliberação nomear outros
gerentes.

9.º

O único sócio poderá efectuar prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 000 000$.

10.º

O único sócio exerce as competências das assembleias gerais, de-
vendo as suas decisões, de natureza igual às deliberações da assem-
bleia geral, ser registadas em acta, assinada pelo sócio.

11.º

O único sócio pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social.

12.º

Fica, desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento
do capital depositado na agência da Lourinhã, do Banco Comercial
Português-Nova Rede, essencial à instalação e compra de equipa-
mentos para a sociedade.

Está conforme.

30 de Abril de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14683610

FLORIPEN, CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1080;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010417.

Certifico que Florival Santos Félix, solteiro, maior, residente na
Rua de Santo António, 23, fracção H, São Bernardino, Atouguia da

Baleia, Peniche, constituiu a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma FLORIPEN, Construções, Unipessoal,
L.da, tem a sua sede na Rua de Santo António, 23, fracção H, no
lugar de São Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho
de Peniche, titular do cartão provisório de identificação de pessoa
colectiva e entidade equiparada n.º 505435063, com o código de
actividade 45 211.

§ único. A gerência pode proceder à criação de sucursais, agênci-
as, delegações ou outras formas de representação social, quer no
território nacional, quer no estrangeiro. A gerência pode também
mudar a sede social, quando o entender, para outro local, dentro do
concelho ou concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste na construção civil, compra, venda,
revenda e permuta de imóveis, e prestação de serviços no ramo da
construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à quota única pertencente ao sócio
Florival Santos Félix.

§ único. O sócio pode fazer suprimentos à sociedade, até ao tri-
plo da sua quota, pelo prazo e condições a fixar no respectivo con-
trato.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete a um
gerente ou mais gerentes, sendo o sócio único, desde já, nomeado
gerente, sendo bastante a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade.

2 � Em ampliação da esfera normal de competência, ao gerente
é permitida a aquisição de veículos automóveis para o exercício da
actividade social.

Está conforme.

30 de Abril de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14683652

TÁXIS MACATRÃO � TRANSPORTES
TERRESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1079;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010416.

Certifico que entre José Joaquim Quinzico Macatrão, casado na
comunhão de adquiridos com Maria Adelaide Pereira Vagos Macatrão,
residente na Rua da Restauração, 3, rés-do-chão, direito, Peniche, e
José António Vagos Macatrão, casado na comunhão de adquiridos
com Andreia João Mateus Maurício Macatrão, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Macatrão � Transportes Ter-
restres, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco Sá Carneiro, 57,
3.º, centro, esquerdo, freguesia da Conceição, concelho de Peniche.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social em Portugal ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Joaquim Quinsico Macatrão e José António Vagos
Macatrão.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencerão a
um ou mais gerentes, sócios ou estranhos, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberação em assembleia geral.
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2 � A gerência da sociedade e a sua representação, desde já no-
meada, serão exercidas pelo sócio José Joaquim Quinsico Macatrão.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos respectivos actos
e contratos e na execução das deliberações da assembleia geral, ape-
nas com a assinatura da gerência.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente em letras de favor, fianças ou abonações.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, no todo ou em parte, não
carece de consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da
sociedade, gozando do direito de preferência os sócios não cedentes,
em primeiro lugar, e a sociedade em segundo.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, desde que aprovados em assembleia geral, os respectivos
montantes, prazos de reembolso e demais condições.

Está conforme.

30 de Abril de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14683628

CONSTRUÇÕES MARQUES & VALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1077;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010411.

Certifico que entre Carlos José Ricardo Vala, casado na comunhão
de adquiridos com Andreia Alexandra dos Santos Reis Vala, residen-
te na Rua da Paz, 26, Ferrel, Peniche, e José António Dias Marques
Freitas, casado na comunhão de adquiridos com Violeta Martins
Freitas Marques, residente na Rua de Barbosa du Bocage, 51, Ferrel,
Peniche, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Construções Marques & Vala, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Paz, 26, lugar e freguesia de Ferrel,
concelho de Peniche.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra, venda,
revenda e permuta de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes cada uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para validamente obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os resultados líquidos anuais terão a aplicação que a assembleia
geral determinar, depois de deduzida a percentagem destinada ao fundo
de reserva legal.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo se legalmente forem exigidas outras formalidades.

Está conforme.

30 de Abril de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14683601

AUTO TÁXIS PÉROLA DE PENICHE � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1076;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010410.

Certifico que Joaquim Artur Ferreira Crispim, casado na comu-
nhão de adquiridos com Ana Maria Conceição Oliveira, residente
no Largo do Padre José Cândido da Costa e Leal, 6, Serra d�El-Rei,
Peniche, constituiu a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Pérola de Peniche �
Sociedade Unipessoal L.da, tem a sua sede no Largo do Padre José
Cândido da Costa e Leal, 6, freguesia de Serra d�El-Rei, concelho de
Peniche, e durará por tempo indeterminado a contar desta data.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste nos transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � transportes em táxis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio
único Joaquim Artur Ferreira Crispim.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, dispensada de caução, fica afecta ao sócio
único Joaquim Artur Ferreira Crispim, desde já nomeado gerente,
sendo bastante a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos e a representar em juízo, activa e passiva-
mente.

ARTIGO 6.º

A gerência tem a faculdade de nomear mandatários ou procurado-
res da sociedade para a prática de determinados actos ou categoria
de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 7.º

A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
ao objecto social.

ARTIGO 8.º

As cessões de quotas são livremente permitidas enquanto a socie-
dade se mantiver unipessoal.

ARTIGO 9.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente de deliberação tomada pelo sócio, fixando-se o seu montante
global no dobro do montante correspondente ao capital social.

ARTIGO 10.º

O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos desde que assuma a obrigação de os efectuar.

Está conforme.

30 de Abril de 2001. � O Ajudante, João José Almeida Costa.
14683580

LISBOA
ALENQUER

COMERSUTA � TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1704/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505383730 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010329.
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Certifico que em 12 de Março de 2001, entre Paulo Alexandre do
Carmo Pereira e Elsa Maria dos Santos Lobo, ambos solteiros, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMERSUTA � Transporte
Rodoviário de Mercadorias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 127, em Pocariça, freguesia de Olhalvo, concelho de Alen-
quer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias e sucata. Comércio de sucatas e de bens usados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sen-
do uma do valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio
Paulo Alexandre do Carmo Pereira, e outra do valor nominal de
20 000 euros, pertencente à sócia Elsa Maria dos Santos Lobo.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente com capacidade profissional.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Alexandre do
Carmo Pereira, com capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

29 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13046527

BELARMINO & FLORBELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1679/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505054437 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010206.

Certifico que em 5 de Fevereiro de 2001, entre Belarmino Cris-
tóvão Ribeiro e Florbela Graça Rodrigues Ribeiro, casados entre si
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Belarmino & Florbela, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Cristina Pereiro
Claro, 10, freguesia da Ota, concelho de Alenquer.

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 actividade de hotelaria e simi-
lares, restauração, organização de festas e exploração de residencial.

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 de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Morais Garcia. 12172235
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ALÃO JÓIAS � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 903/
931029; identificação de pessoa colectiva n.º 503078395; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 4/010328.

Certifico que foi registado o reforço do capital e a alteração par-
cial do contrato, sendo a importância do aumento, realizado em di-
nheiro, subscrita por cada um dos sócios Maria do Carmo de Jesus
Silva, casada com José Manuel Oliveira da Costa Mata em comu-
nhão de adquiridos, e Paula Cristina de Jesus da Silva, solteira, com
a quantia de 1 804 820$, e traduzida na nova redacção dos artigos 1.º
(corpo) e 3.º e no aditamento do artigo 7.º, que fica sendo a seguin-
te:

1.º

A sociedade adopta a firma Alão Jóias � Ourivesaria, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Décio Correia, 2-A, em Alenquer, freguesia de
Triana, concelho de Alenquer.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
10 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Maria do Carmo de Jesus Silva e Paula Cristina de Jesus Silva.

7.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos na forma e
condições que vierem a ser deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13046543

BETNOCONSTROI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1705/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505387760 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010329.

Certifico que em 23 de Março de 2001, entre Francisco António
dos Santos Fernandes de Sá, casado com Susana Maria Ribeiro de Sá
Fernandes na comunhão geral, e Anastácio João Silva Gomes, casa-
do com Gertrudes Gomes na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BETNOCONSTROI � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal Branco, Pipa, freguesia
de Santana da Carnota, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de construção civil e presta-
ção de serviços de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Francisco
António dos Santos Fernandes de Sá, e outra do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Anastácio João Silva Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

29 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13046519

CENTRO ÓPTICO DE ALENQUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1174/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503423505; data da
entrega dos documentos: 20042001.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

23 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Morais Garcia. 12172715

DOCES SÃO JOÃO � CONFECÇÃO E COMÉRCIO
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1166/
970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503793078; data da
entrega dos documentos: 180401.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

18 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Morais Garcia. 13046535

FERRO & TRAPO � SERRALHARIA CIVIL
ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1636/
001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505185520; data da
entrega dos documentos: 190401.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

19 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 12172707

DECMA � FAIANÇAS DA ABRIGADA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1225/

970901; identificação de pessoa colectiva n.º 503954543; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010405.

Certifico que foi registada a cessação das funções de vogal do
conselho de administração de Sérgio Manuel Santos Cruz, por re-
núncia, comunicada em 17 de Fevereiro de 2000.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 13046438

ALENFERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 687/
910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502525100; data da
entrega dos documentos: 10042001.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

10 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Morais Garcia. 12173606

QUINTA DAS AMENDOEIRAS � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 865/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502986816; data da
entrega dos documentos: 11042001.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

11 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Morais Garcia. 12172693

MOISÉS & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 348-A/
820616; identificação de pessoa colectiva n.º 501296891; data da
entrega dos documentos: 06042001.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

6 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Morais
Garcia. 12172391

CARDOSO & SILVA � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 992/
941216; identificação de pessoa colectiva n.º 503313688; data da
entrega dos documentos: 09042001.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

9 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Morais
Garcia. 12172685

RUCHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 316/
800925; identificação de pessoa colectiva n.º 501079319; data da
entrega dos documentos: 09042001.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

9 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Morais
Garcia. 12172677

ALEM � ALUMÍNIOS E ESTORES MONTEJUNTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 457/
860407; identificação de pessoa colectiva n.º 501630260; data da
entrega dos documentos: 06042001.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2000.

6 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Morais
Garcia. 13046390

TÁXI IDEAL DE CANADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1711/
050401; identificação de pessoa colectiva n.º 505365723 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010405.

Certifico que em 7 de Março de 2001, entre Maximino Acácio
Oliveira Aguiar, casado com Maria Judite Ferreira Carvalho Aguiar
na comunhão de adquiridos, e Gonçalo Nuno Carvalho Aguiar, sol-
teiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Ideal de Canados, L.da, e tem a
sua sede na Travessa da Calçada, 4, em Canados, freguesia de Meca,
concelho de Alenquer.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passagei-
ros em veículos ligeiros.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em nu-
merário, representado por duas quotas de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é suficien-
te a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, tendo a sociedade o direito de preferência
em primeiro lugar e em segundo os sócios não cedentes.

Disposição transitória

Fica desde já dada autorização aos gerentes para movimentar o
capital social depositado na instituição bancária a seguir indicada,
afim de custear as despesas de constituição, registo e início de acti-
vidade da sociedade.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 13046799

CONSTRUÇÕES GONZAGA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1717/
010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505408490; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/010410.

Certifico que em 18 de Setembro de 1998, entre Luís Gonzaga
Guedes Valente e Delfina Rodrigues Martins Valente, casados entre
si na comunhão de adquiridos; Mavilde Martins Valente, solteira;
José Luís Martins Valente, casado com Elisabete Alexandra Soares
Antunes Valente na comunhão de adquiridos, e Bruno Martins Va-
lente, casado com Sandra Cristina da Silva Soares Valente na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções Gonzaga &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na freguesia e concelho de Alenquer,
na Rua de Sacadura Cabral, 66, 3.º, direito, 2580 Alenquer.

2.º

A sociedade tem por objecto social: construção civil, comércio
de materiais de construção e ferramentas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 500 000$, e corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor de
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1 250 000$, pertencente ao sócio Luís Gonzaga Guedes Valente; uma
do valor de 500 000$, pertencente à sócia Delfina Rodrigues Mar-
tins Valente, e três quotas do valor nominal de 250 000$ cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Mavilde Martins Valente, José
Luís Martins Valente e Bruno Martins Valente.

4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que deliberadas pela vontade unânime de todos os sócios,
até 20 000 000$.

5.º

Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em letras de
favor, fianças, subfianças e outros actos e contratos estranhos aos
negócios sociais.

6.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, nomeada em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Luís Gonzaga Guedes Valente e Delfina Rodrigues
Martins Valente.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes.
§ 2.º A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado

em assembleia geral.
7.º

Não é permitida a cedência e venda de quotas a estranhos sem
consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 13046608

TRANSPORTES HENRIQUES & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1710/
010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505312255 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010405.

Certifico que em 29 de Março de 2001, entre Abel da Cruz Hen-
riques e Ana Maria Pereira Franco Henriques, casados entre si na
comunhão de adquiridos; Marco Alexandre Franco Henriques, sol-
teiro, e Sérgio Manuel Franco Henriques, solteiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Henriques & Franco, L.da,
e tem a sua sede na Rua Principal, 61, lugar de Bogarreus, freguesia
de Meca, concelho de Alenquer.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de merca-
dorias, comércio de materiais de construção, ferragens, ferramen-
tas, drogas e azulejos, tinta e sanitários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por quatro quotas: duas de 13 000 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Abel da Cruz Henriques e Ana Maria
Pereira Franco Henriques, e duas de 12 000 euros, uma de cada um
dos sócios Sérgio Manuel Franco Henriques e Marco Alexandre Fran-
co Henriques.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios Abel
da Cruz Henriques e Ana Maria Pereira Franco Henriques, que desde
já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis para e
da sociedade, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios, mas a cessão a estranhos carece do consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes, tendo estes o direito de
preferência em primeiro lugar e em segundo a sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, depositado na agência bancária adiante menciona-
da, afim de custear as despesas de constituição e registo da sociedade
e ao seu início de actividade social.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 13046802

M. C. FRANCO & FILHOS � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

(GABIFRANCO � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1147/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503736732; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/010412.

Certifico o reforço do capital e a alteração parcial do contrato,
sendo a importância do aumento realizada em dinheiro, subscrita pela
sócia Maria do Céu da Costa Ferreira Monteiro Franco, com a quan-
tia de 274 404$, e por cada um dos sócios Alexandre Miguel Fer-
reira Monteiro Franco, casado com Sónia de La Salette Guerreiro
Furtado Correia Franco na comunhão de adquiridos, e Rui Jorge
Ferreira Monteiro Franco, casado com Marta Helena da Silva Aguiar
Miguel Ferreira Franco na comunhão de adquiridos, com a subscri-
ção de uma nova quota do valor nominal de 154 003$, e dada nova
redacção aos artigos 1.º (§ 1.º), 2.º e 3.º (corpo), que fica sendo a
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. C. Franco & Filhos � Ges-
tão Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de imóveis e
gestão imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 1668 euros, pertencente à sócia Maria do Céu da
Costa Ferreira Monteiro Franco; duas do valor nominal de 897 eu-
ros e 84 cêntimos e de 768 euros e 16 cêntimos, ambas perten-
centes ao sócio Rui Jorge Ferreira Monteiro Franco; duas do valor
nominal de 897 euros e 84 cêntimos e de 768 euros e 16 cênti-
mos, ambas pertencentes ao sócio Alexandre Miguel Ferreira
Monteiro Franco.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 13046420

KNORR BESTFOODS PORTUGAL � PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 819/
921215; identificação de pessoa colectiva n.º 500161453; data da
entrega dos documentos: 20010402.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 1 de Outubro de 1999 a 30 de Setembro de 2000.

2 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Morais
Garcia. 12172324

AMADORA

CAFETARIA TODO O TEMPO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 505248018; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/010222.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 121 � 25 de Maio de 2001 11 362-(83)

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação Cafetaria Todo o
Tempo � Actividades Hoteleiras, L.da, e a sua sede fica instalada
na Avenida do Vice-Almirante Azevedo Coutinho, lote 23, fregue-
sia da Falagueira, concelho da Amadora.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas,
transferidas ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de café, pastelaria, leitaria
e produtos afins da restauração � exploração de cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria Eduarda Pereira
Loução e Alzira da Conceição Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Maria Eduarda
Pereira Loução, que desde já é designada gerente.

2 � A sociedade fica vinculada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Quando o mesmo não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
b) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
c) Em caso de penhor, penhora, arresto ou qualquer apreensão

judicial de bens.
2 � As quotas amortizadas figurarão como tais no balanço, sen-

do desde já permitido que, posteriormente, e por deliberação dos
sócios, em vez da quota amortizada, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão juros
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao triplo do capital social, por unanimidade dos votos representati-
vos de todo o capital social.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu ou reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
sempre que a lei não exija outras formalidades.

Conferida e conforme.

11 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09295119

AZAMBUJA

TNA � TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 273/
910301; identificação de pessoa colectiva n.º 502538210; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 2/
20010427.

Certifico que pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13, foi efec-
tuado o averbamento com o seguinte teor:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 2/20010427.
Recondução dos membros da gerência, por deliberação de 15 de

Março de 2001.
Período: um ano, com início em 1 de Abril de 2001 e término em

31 de Março de 2002.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07480423

VERGOAÇO � ARMADURAS E ESTRUTURAS
PARA BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 661/
20010419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010419.

Certifico que Manuel Fernando Torres Gonçalves, casado com
Maria da Luz Luís dos Santos na comunhão de adquiridos, e Maria
da Luz Luís dos Santos, casada com o primeiro, constituíram a so-
ciedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VERGOAÇO � Armaduras e
Estruturas para Betão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Amarelas, 17 e 19,
freguesia de Aveiras de Cima, concelho da Azambuja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser 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 construção civil e obras públi-
cas. Armaduras e estruturas para betão.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Mais certifico que foi registada a nomeação dos gerentes Manuel
Fernando Torres Gonçalves e Maria da Luz Luís dos Santos.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07480385

AUTO TÁXIS QUEBRADENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 662/
20010424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010424.

Certifico que Maria Eugénia Carvalho Lourenço, casada com João
José Carvalho Couceiro na comunhão geral, e Maria Eugénia Car-
valho Lourenço, casada com o primeiro, constituíram a sociedade
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com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Quebradense, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Ruivo, 40, Que-
bradas, freguesia de Alcoentre, concelho da Azambuja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do capital social.

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 as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Eugénia Carva-
lho Lourenço.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, 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.

Mais certifico que foi registada a nomeação da gerente Maria
Eugénia Carvalho Lourenço.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07480580

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO TÁXIS NOGUEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 157/670711; identificação de pessoa colectiva n.º 500533881;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
8/01012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Calçada do Forte da Ameixoeira, 2,

MG, freguesia da Ameixoeira, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13134760

APADIL � ARMADURAS, PLÁSTICOS E ACESSÓRIOS
DE ILUMINAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 469/670919; identificação de pessoa colectiva n.º 500027315;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 23/010119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e do conselho fiscal,

em 15 de Dezembro de 2000, para o triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: Eugénio Francisco Moñibas Garcia,

presidente; Heriberto Ramos Lorenzo, vogal; e Constantino Aze-
nhas Lucas, vogal.

Conselho fiscal: Joaquim de Jesus Taveira dos Santos, presidente;
José Fernando Murga Tomé, vogal; António Dias & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, vogal; e Neves & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, suplente.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414198

AUTOSTAND-DÂMASO � COMÉRCIO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 876/851121; identificação de pessoa colectiva n.º 501065148;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/20010122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, por deliberação de 16 de Janeiro de 2001.
Elisabete Martins Dâmaso, residente na Rua do Dr. Rafael Duque,

23, 5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415275

ESPRESSO COFFEE SHOP � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6889/970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503957739;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20010122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço do capital e alteração parcial do contrato quanto ao ar-

tigo 4.º
Reforço: 15 000 000$, em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
19 980 000$, pertencente ao sócio António Pedro Ferreira da Luz,
e uma do valor nominal de 20 000$, pertencente à sócia Maria
Gouveia Esteves.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14050714

EUP � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS
DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7540/980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504156845;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/20010122.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato quanto aos artigos 4.º e 9.º
Reforço: 14 036 150$, em dinheiro.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 18 750 euros cada, pertencendo três quotas à sócia
GERERE � Gestão e Participações e Investimentos, S. A., e uma
quota ao sócio António José Correia Antunes.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio António
José Correia Antunes e pelos não sócios António Rosa Carvalho e
Francisco Ferreira de Sousa, já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414910

ELAN � PRODUTOS SELECTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 535/880518; identificação de pessoa colectiva n.º 501990984;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/20010118.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade,
tendo as contas sido aprovadas em 20 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414759

BMR � SOCIEDADE DE COMÉRCIO À DISTÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 902/890830; identificação de pessoa colectiva n.º 502210249;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/001116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do secretário e suplente, em 15 de Maio de 2000.
Maria Margarida Antolin da Cunha Ramalho, residente na Rua de

Maria Veleda, torre 2, 8.º, C, Lisboa.
Madalena da Mota Read Arala Pinto Alves da Silva, residente na

Rua de Pinheiro Chagas, 101, 2.º, direito, Lisboa, suplente.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13702998

BMR � SOCIEDADE DE COMÉRCIO À DISTÂNCIA, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 902/890830; identificação de pessoa colectiva n.º 502210249;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/010119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução.
Data: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414961

A. GARCIA � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 737/890630; identificação de pessoa colectiva n.º 503565032;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 21/010119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade unipessoal por quotas.
Data: 19 de Dezembro de 2000.
Termos da transformação:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Garcia � Comércio de Bebi-
das e Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Domingos Bontempo, 3 e 3-A, freguesia de São João de Brito,
concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de bebidas e produtos alimentares.

3.º

O capital social é de 2 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração, representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Arnaldo José
Martins Garcia.

4.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo do sócio Arnaldo
José Martins Garcia, já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado pelo único sócio.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14738961

DRJ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8666/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504922750;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes Delmira Rosa Ramalho Silva

Cabaceira Henriques e José Manuel Silva de Almeida, por renúncia,
em 4 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414872

EDIÇÕES HRL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9736/20010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505215322;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20010119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.ª

1 � É constituída uma sociedade por quotas que adopta a firma
Edições HRL, L.da, e que passa a reger-se pelo presente contrato de
sociedade.

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Pascoal de
Melo, 134, cave direita, freguesia de São Jorge de Arroios, podendo
a gerência deslocar a sua sede para onde lhe aprouver, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estipular
domicílio particular para determinados negócios e criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, em
Portugal ou no estrangeiro.

CLÁUSULA 2.ª

1 � A sociedade tem por objecto editar e publicar jornais e re-
vistas, livros, publicidade e serviços afins.
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2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, no capital social de outras sociedades reguladas
ou não por leis especiais, criar novas empresas, mesmo que o ob-
jecto destas sociedades não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-
-se, pela forma que entender mais conveniente a quaisquer entida-
des, simples ou colectivas, colaborar com elas através da sua direc-
ção ou fiscalização, ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

CLÁUSULA 3.ª

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
2500 euros cada uma, de cada um dos sócios, Heliodoro Almeida
Pereira, Luísa Maria da Conceição Madureira Filipe, Maria do Rosá-
rio da Silva Valério Rodrigues e HRL � Artes Gráficas, Informática
e Serviços, L.da

CLÁUSULA 4.ª

1 � É livre a divisão de quotas para cessão entre sócios, depen-
dendo do consentimento da sociedade a divisão para quaisquer ou-
tros efeitos.

2 � É livre a cessão de quotas entre sócios, dependendo do con-
sentimento da sociedade a cessão a outras pessoas, tendo os demais
sócios o direito de preferência.

3 � Para os efeitos do número anterior, o sócio cedente deverá
comunicar à sociedade e aos outros sócios, por meio de carta regis-
tada com aviso de recepção, o nome do cessionário, o preço e de-
mais condições da cessão, dispondo os restantes sócios, do prazo de
15 dias, contados a partir da data da recepção da citada carta, para
exercerem o seu direito de preferência.

CLÁUSULA 5.ª

1 � A amortização de quotas é permitida nas seguintes condi-
ções:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular, mediante
prévia deliberação dos sócios;

b) Se a quota for objecto de arresto, penhora, adjudicação, arre-
matação ou venda judicial;

c) Por interdição, falência, insolvência ou exclusão do sócio ou
sócia;

d) Quanto a quotas próprias.
2 � A contrapartida da amortização será aquela que se verificar

em balanço especialmente aprovado para esse efeito.
3 � O pagamento da contrapartida será fraccionado em seis pres-

tações, a efectuar dentro de 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses, respecti-
vamente, após a fixação definitiva da contrapartida, considerando-
-se a amortização realizada com a entrega da primeira prestação ou
o seu depósito à ordem de quem de direito.

4 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure como
tal no balanço ou que seja reduzido o capital ou que sejam criadas
uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns
sócios ou a terceiros.

CLÁUSULA 6.ª

Pode ser excluído, por deliberação em assembleia geral extraordi-
nária e com a unanimidade dos votos dos restantes sócios, o sócio
ou sócia que:

1) Cujo comportamento cause ou possa vir a causar à sociedade
danos relevantes;

2) Seja condenado a pena de prisão por três ou mais anos, por
sentença transitada em julgado;

3) Exerça actividade concorrencial com o objecto desta sociedade,
remunerada ou não, salvo se a sociedade prestar o seu consentimen-
to, devendo o mesmo ser consignado na acta da assembleia geral
convocada expressamente para este fim.

CLÁUSULA 7.ª

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação escrita dos sócios, na qual se fixarão as respectivas condi-
ções.

CLÁUSULA 8.ª

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, remunerados ou não, e com ou sem participação nos lu-
cros, consoante for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Heliodoro Al-
meida Pereira, Luísa Maria da Conceição Madureira Filipe e Maria
do Rosário da Silva Valério Rodrigues.

3 � A gerência fica desde já autorizada a contrair empréstimos,
a assinar letras e livranças, a comprar, vender e ou onerar bens
móveis e imóveis, assim como a assinar todos os contratos, gratui-

tos ou onerosos, tudo nos termos e condições que tiver por conve-
nientes.

4 � A sociedade obriga-se, incluindo a sua representação em juízo,
ou fora dele, com a assinatura de dois dos gerentes.

CLÁUSULA 9.ª

Os lucros apurados no balanço anual, após a dedução de 5% para
o fundo de reserva legal até que esta represente a quinta parte do
capital social, serão distribuídos ou mantidos em reservas livres, con-
forme for deliberado pela maioria dos sócios.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414937

AUTO-IMPERIUM REPARADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 467/460124; identificação de pessoa colectiva n.º 500035300;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/010119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social, quanto ao artigo 4.º e adita-

do um § único ao artigo 7.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital da referida sociedade é de 16 000 000$, e corresponde
à soma de quatro quotas: duas do valor nominal de 7 980 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Belmiro Marques
Tavares de Castro e Vítor Manuel Marques Tavares de Castro, e
outras duas do valor nominal de 20 000$, pertencentes uma a cada
um dos sócios Manuel Tavares de Castro e Irene Soares de Castro.

ARTIGO 7.º

§ único. Os gerentes Manuel Tavares de Castro e Irene Soares de
Castro passam a ter um direito especial à gerência.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414538

DAVID HALPERN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 028/540708; identificação de pessoa colectiva n.º 500083134;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/001110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação para gerente, em 27 de Setembro de 2000, de Manuel

Antunes Nascimento.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12178292

DAVID HALPERN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 028/540708; identificação de pessoa colectiva n.º 500083134;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 31/010119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação do capital e alteração parcial

do contrato, quanto ao artigo 2.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 20 192 800$, realiza-

do por incorporação de reservas livres.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 400 000 euros, acha-se integralmente reali-
zado, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 218 196 eu-
ros e 67 cêntimos, pertencente ao sócio Nathan Mucznick; uma de
72 723 euros e 33 cêntimos, como bem próprio, e outra de
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36 360 euros, pertencentes ao sócio José Marçal Gonçalves Lopes;
uma de 36 360 euros, pertencente à sócia Miriam Halpern Pereira,
e uma de 36 360 euros, pertencente ao sócio Manuel Antunes do
Nascimento.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414996

EDUARDO GOMES CARDOSO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 264/611228; identificação de pessoa colectiva n.º 500091170;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 8/010119.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Eduardo José Santos Gomes Car-

doso, por renúncia, em 27 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14414830

ESPÍRITO SANTO DEALER � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1115/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502271604;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 25; números e data
das apresentações: 12-13/20010122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Luís

Leitão Ricciardi, por renúncia, em 12 de Outubro de 2000.
Designação, por cooptação, em 30 de Novembro de 2000, do

vogal do conselho de administração João Eduardo de Morais Simão
Baptista Pereira, residente na Avenida de Manuel da Maia, 46, 2.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415208

ARAUTO EXPRESSO � ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4926/941205; identificação de pessoa colectiva n.º 503311324;
inscrições n.os 6 e 9; números e data das apresentações: 14 e 17/
20010122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital.
Reforço: 24 100$, em dinheiro, e subscrito por ambos os sócios

com a igual quantia de 12 050$, passando o capital a ser de
50 000 euros, no qual cada um dos sócios tem uma quota de
25 000 euros.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arauto Expresso � Transportes, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração social, e
corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
23 750 euros, do sócio Manuel António Figueira Martins; outra do
valor nominal de 23 750 euros, do sócio Pedro Virgílio Barradas
Ferreira, e outra do valor nominal de 2500 euros, do sócio Vítor
Manuel Luís Eduardo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415224

ESTABELECIMENTOS GRANDELLA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 5219/160622; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 22/20010122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Luís António Rodrigues

Viegas, por renúncia, em 31 de Dezembro de 1986.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415259

AMARAL MARQUES � CENTRO PNEUMOLÓGICO
DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9740/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 504943308;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Amaral Marques � Centro
Pneumológico de Lisboa, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede social na Avenida dos Estados Unidos
da América, 115, 10.º, em Lisboa.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de saúde.

4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 3000 euros, pertencente a Raul
Jorge Cabral de Amaral Marques;

b) Uma quota do valor nominal de 1000 euros, pertencente a Ana
Isabel Moraes Nobre de Amaral Marques;

c) Uma quota do valor nominal de 1000 euros, pertencente a
Manuel André Moraes Nobre de Amaral Marques.

5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros exige o prévio consentimento

da sociedade.
6.º

A gerência fica a cargo do sócio Raul Jorge Cabral de Amaral
Marques.

7.º

a) Os sócios profissionalmente habilitados gozam de completa
independência profissional para a prática dos actos médicos lícitos,
meios de diagnóstico e de terapêutica, indicação de especialistas
mesmo estranhos à sociedade que considerarem mais benéficos para
os seus doentes.

b) No exercício da sua actividade poderão usar dos seus próprios
impressos de receitas e requisições e organizarão e conservarão o
seu arquivo, sem qualquer interferência da sociedade.

c) A sociedade reconhece e garante ao sócio médico e ao pessoal
médico e paramédico contratado, o segredo profissional.

8.º

Quanto à sua actividade profissional, os sócios médicos respon-
dem exclusiva e pessoalmente perante os seus doentes.

9.º

A designação dos gerentes cabe à assembleia geral da sociedade.

10.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � A sociedade poderá conferir mandato a terceiros para a prá-

tica de actos determinados ou de certas categorias de actos.
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11.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez em cada
ano para apreciação, discussão, aprovação ou alteração das contas
do exercício anterior e, extraordinariamente, sempre que for neces-
sário.

2 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos legais
vigentes.

12.º

A gerência fica autorizada a iniciar desde já a sua actividade, bem
como todos os actos a ela inerentes.

13.º

Os sócios ficam desde já autorizados a levantar o capital social
depositado para fazer face às despesas de instalação da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487175

AUTO-TÁXIS CENTRAL DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 338/670817; identificação de pessoa colectiva n.º 500844682;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487183

EXEQUATUR � COMÉRCIO POR GROSSO
DE MATERIAL E APARELHOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9747/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 504873040;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/010123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação EXEQUATUR � Comércio
por Grosso de Material e Aparelhos de Informática, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Penha, 10, fre-
guesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como estabelecer sucursais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social, em território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, fabrico e
comercialização, por grosso ou a retalho, de géneros alimentícios,
de produtos têxteis e afins, de artigos de desporto, de artigos de
vestuário e calçado, de artigos de cosmética e perfumaria, de mobi-
liário de escritório, de equipamento de telecomunicações e respecti-

vos componentes e sobressalentes, incluindo o aluguer, quando apro-
priado, o fabrico, importação, exportação, locação não financeira,
venda, reparação e transformação de toda a espécie de artigos eléc-
tricos, electrónicos e mecânicos, electrodomésticos, aparelhos de alta
fidelidade, material e aparelhos de informática, material e maquina-
ria destinados à indústria, construção civil e agricultura; prestação
de serviços de consultoria e prospecção de mercados nacionais e
internacionais para os géneros e artigos supra referidos; prestação
de serviços nas áreas de marketing, da publicidade, da informática,
dos projectos de engenharia civil e de arquitectura; prestação de
serviços na área da restauração; compra, venda, administração, alu-
guer, subaluguer e cessão a qualquer título de todo o tipo de bens
móveis; prestação de serviços de reparação, manutenção, revisão,
substituição e assistência técnica de todo o tipo de bens móveis;
compra de imóveis para revenda; gestão de carteira própria de títu-
los; aquisição, venda, cedência e qualquer outra forma de exploração
de marcas registadas, patentes e direitos de autor e direitos conexos;
investimento através de participações sociais.

ARTIGO 5.º

Actividades complementares ou conexas

A sociedade pode ainda dedicar-se a quaisquer outras actividades
complementares ou conexas do seu objecto principal.

ARTIGO 6.º

Associação com outras entidades e participações

1 � O exercício da actividade social poderá ser prosseguido indi-
vidualmente pela sociedade, ou através de associação com outras
entidades por qualquer uma das formas legalmente previstas, desig-
nadamente em consórcio ou integrando agrupamento complemen-
tar de empresas.

2 � A sociedade poderá ainda participar no capital de outras
sociedades, reguladas ou não por leis especiais, e constituir novas
empresas ou comparticipar na sua constituição, mesmo que o res-
pectivo objecto não coincida, no todo ou em parte, com o que a
sociedade estiver exercendo.

CAPÍTULO II

Acções

ARTIGO 7.º

Capital

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, representado por 100 000 acções, com o valor nominal de
50 cêntimos cada uma.

ARTIGO 8.º

Acções

1 � As acções são ao portador.
2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e

100 000 acções.
3 � O custo das operações de registo das transmissões, desdobra-

mentos, conversões ou outras relativas às acções será suportado pelos
accionistas interessados.

ARTIGO 9.º

Direitos de preferência

Os accionistas terão direito de preferência, nos termos da lei, na
subscrição de novas acções, por entradas em dinheiro, sendo avisa-
dos para o efeito por meio de carta registada.

ARTIGO 10.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, em qualquer das modalida-
des legalmente admitidas e dentro dos limites fixados na lei.

ARTIGO 11.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir e deter acções e obrigações próprias,
nas condições previstas na lei.
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CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

Administração

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração,
composto por três, cinco ou sete membros, accionistas ou não, elei-
tos pela assembleia geral.

2 � Compete à assembleia geral a escolha do presidente do con-
selho de administração; o presidente escolhido designará, por seu
turno, de entre os restantes, o seu substituto.

ARTIGO 13.º

Competência do conselho de administração

1 � O conselho de administração dispõe dos mais amplos pode-
res de gerência social, competindo-lhe definir a orgânica interna e
elaborar os respectivos regulamentos, determinar a orientação da
actividade da sociedade e autorizar as operações relativas ao objecto
social.

2 � Em especial, compete ao conselho de administração:
a) Adquirir, alienar ou onerar participações sociais em outras

sociedades;
b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer outros bens móveis;
c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis, observadas

as limitações impostas pela lei;
d) Exercer os direitos sociais inerentes às participações do capi-

tal de que a sociedade for titular, designado quem deverá representar
a sociedade nas assembleias gerais das sociedades por ela participa-
das, e definindo o sentido do voto que aí deverá exprimir;

e) Constituir mandatários da sociedade;
f) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções;
g) Exercer as demais competências que lhe são conferidas pela lei

e por este contrato de sociedade.

ARTIGO 14.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá normalmente uma vez
por trimestre e, além disso, sempre que for convocado pelo presi-
dente ou por outros dois administradores.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar nas reu-
niões por outro administrador, mediante carta redigida para o efeito
ao presidente, ou exprimir o seu voto por correspondência.

3 � O presidente ou o seu substituto terão voto de qualidade nas
deliberações do conselho.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois administra-
dores; fica igualmente obrigada pelas assinaturas de um administra-
dor e de um mandatário, ou só de um administrador, ou ainda de um
ou dois mandatários, tudo conforme os termos das respectivas dele-
gações ou dos respectivos mandatos, que deverão constar, além do
mais que por lei for exigido, de deliberação específica ou genérica,
consoante o caso, do conselho de administração.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um só administrador ou por um mandatário.

3 � Consideram-se de mero expediente os documentos que, pelo
seu conteúdo, não criem obrigações para a sociedade ou não envol-
vam a extinção de direitos, qualquer que seja a respectiva natureza.

ARTIGO 16.º

Composição do conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho
fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente, eleitos
pela assembleia geral, que designará de entre os primeiros o respec-
tivo presidente.

2 � Um membro efectivo do conselho fiscal e o vogal suplente
devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

3 � Pode, ainda, a sociedade optar por confiar as funções de fis-
calização a um fiscal único, o qual, nesse caso, exercerá a compe-
tência atribuída ao conselho fiscal.

ARTIGO 17.º

Reuniões do conselho fiscal

O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimestre
e, extraordinariamente, sempre que algum dos seus membros o jul-
gue conveniente ou a solicitação do conselho de administração,
designadamente para dar parecer sobre assuntos que por ele lhe se-
jam submetidos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas titulares
de, pelo menos, 100 acções.

2 � A cada conjunto de 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções que não

atinja o fixado no número anterior poderão agrupar-se com outros
de forma a, em conjunto, reunirem entre si o número necessário ao
exercício do voto.

ARTIGO 19.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
outras pessoas.

ARTIGO 20.º

Reuniões da assembleia geral

1 � Além da reunião anual, a realizar no 1.º trimestre de cada
ano, a assembleia geral reunirá sempre que o conselho de adminis-
tração ou o conselho fiscal solicitem a sua convocação ou a reque-
rimento de um ou mais accionistas que possuam acções correspon-
dentes a, pelo menos, 5% do capital social.

2 � A assembleia geral será convocada por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos accionistas, sendo dispensadas as publicações.

3 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo quando se trate de deliberar sobre assuntos sobre os quais
a lei ou os estatutos exijam maioria qualificada.

ARTIGO 21.º

Competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos que lhe
sejam cometidos por lei e pelos estatutos.

2 � Compete designadamente à assembleia geral:
a) Apreciar o relatório apresentado pelo conselho de administra-

ção, discutir e votar o balanço e as contas anuais e o parecer do
conselho fiscal, bem como deliberar sobre a aplicação dos resultados
do exercício;

b) Eleger a respectiva mesa, bem como os membros dos conse-
lhos de administração e fiscal, e proceder à sua exoneração;

c) Deliberar sobre alterações dos estatutos e aumentos de capital.

CAPÍTULO V

Constituição de reservas e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

Reservas

A sociedade constituirá as seguintes reservas:
a) Reserva legal, formada por 5% dos lucros líquidos apurados em

cada exercício, até à concorrência de 20% do capital social;
b) Outras reservas, a fixar pela assembleia geral, e em função das

deliberações tomadas sobre a aplicação dos resultados.

ARTIGO 23.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos constantes do balanço anual, depois de deduzi-
das as dotações para as reservas, serão distribuídos aos accionistas
sob a forma de dividendos, salvo quando a assembleia geral, por voto
favorável da maioria prevista na lei, deliberar em sentido diferente.
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ARTIGO 24.º

Distribuição antecipada

Por deliberação do conselho de administração, e com o consenti-
mento do conselho fiscal, poderão ser efectuadas distribuições ante-
cipadas de lucros aos accionistas, no decurso de qualquer exercício,
desde que observadas as formalidades e nos termos prescritos na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Derrogação de normas dispositivas

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios aprovada por maioria de dois terços dos votos
emitidos.

ARTIGO 26.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

A remuneração dos membros do conselho de administração e dos
membros efectivos do conselho fiscal será fixada pela assembleia
geral, que poderá, para esse efeito, designar uma comissão de venci-
mentos.

ARTIGO 27.º

Prazo dos mandatos

Os membros dos órgãos sociais, bem como os membros que inte-
gram a comissão prevista no artigo 25.º, exercerão as respectivas
funções por três anos e podem ser reeleitos.

Órgãos sociais para o triénio de 2000-2002:
Conselho de administração: Paulo Jorge dos Santos Fernandes, re-

sidente em Jardins da Gandarinha, Rua A-1, 1.º, A, Cascais, presi-
dente; Graham Malcom Comrie Dewar, residente na Avenida do In-
fante Santo, 19, 6.º, A, Lisboa, vogal; Paulo David Pinto Simões,
residente na Calçada das Lages, 8, 1.º, direito, Lisboa, vogal; Luís
Manuel Rodrigues Martins, residente na Avenida de Elias Garcia,
153, 6.º, esquerdo, Lisboa, vogal; Anselmo Alexandre Guimarães
Sarsfield da Costa Freitas, residente na Rua de Pedro Franco, lote
12, Birre, Cascais, vogal.

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lis-
boa, efectivo; Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na mesma residência, suplente.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14416662

ELECTRO PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 211/480719; identificação de pessoa colectiva n.º 500093253;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 27/20010111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Reforço: 25 000 000$, em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 275 000 000$, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e nos diversos valores do activo
constantes da escrituração, e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: uma quota com o valor nominal de 93 750 000$, de que é titu-
lar o sócio Francisco José Costa Sequeira Mendonça; uma quota com
o valor nominal de 101 250 000$ e outra com o valor nominal de
11 250 000$, pertencentes em contitularidade aos sócios Francisco
José Costa Sequeira Mendonça e Maria Manuel Terreiro Caldeira de
Mendonça, a mesma que Maria Manuel Caldeira de Mendonça, das
quais é usufrutuária Julieta Capelo Terreiro; uma quota do valor
nominal de 18 750 000$, da qual é titular a dita sócia Maria Manuel
Terreiro Caldeira de Mendonça; uma quota do valor nominal de
16 666 667$, de que é titular o sócio Francisco José Caldeira de
Mendonça; uma quota do valor nominal de 13 400 000$ e outra do

valor nominal de 3 266 667$, de que é titular o sócio João Pedro
Caldeira de Mendonça, e uma quota do valor nominal de
16 666 666$, de que é titular o sócio Ricardo Manuel Caldeira de
Mendonça.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12221120

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 3641/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502924047;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 17/20001017.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado.
Data: 12 de Outubro de 2000.
Este averbamento é referente ao projecto de cisão-fusão e fusão.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12171603

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 3641/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502924047;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 9/20000904.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de cisão-fusão e fusão.
Sociedade incorporante: Banco Comercial Português, S. A., com

sede na Rua de Júlio Dinis, 705-719, Porto.
Sociedade cindida: Banco de Investimento Imobiliário, S. A., com

sede na Rua do Ouro, 130, Lisboa.
Sociedades incorporadas: Banco Mello Imobiliário, S. A., com sede

na Rua de Alexandre Herculano, 50, 1.º, Lisboa, e BMI � Socie-
dade Gestora de Participações Sociais, Unipessoal, L.da, com sede na
Avenida de José Malhoa, lote 1682, Lisboa.

Modalidade: incorporação no Banco Comercial Português, S. A. de:
a) Parte previamente cindida pelo Banco de Investimento Imobi-

liário, S. A., e correspondente a património composto por activo e
passivo associado às operações de crédito à habitação a clientes do
Grupo B. C. P., contratado através dos balcões de algum dos bancos
do grupo, excluindo os da própria sociedade cindida;

b) Transferência global do património das sociedades Banco Mello
Imobiliário, S. A. e BMI � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, Unipessoal, L.da

Alterações projectadas:
Na sociedade incorporante: o montante do capital social em re-

sultado do aumento decorrente da cisão-fusão;
Na sociedade cindida: redução do capital social para 50 000 euros

e seu imediato aumento para 94 500 000 euros, a realizar em di-
nheiro e por emissão de novas acções; alteração do valor nominal
unitário das acções para um euro.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 11503645

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 3641/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502924047;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrições n.os 21 e 22; núme-
ros e data das apresentações: 26 a 28/000602.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social.
Artigo alterado: 20.º
Cessação das funções do vice-presidente do conselho de adminis-

tração Filipe de Jesus Pinhal, por renúncia, em 3 de Maio de 2000.
Designação dos membros do conselho de administração, em 4 de

Maio de 2000.
Vice-presidente: Miguel José Ribeiro Cadilhe, residente na Rua do

Tenente Valadim, 252, habitação 92, Porto; vogais: Francisco José



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 121 � 25 de Maio de 2001 11 362-(91)

Anjos Salema Garção, residente na Rua da Bela Vista à Lapa, 17,
4.º, Lisboa, e Giuseppe Monti, residente em 59 Cadogan Square,
Londres.

Prazo: até final do triénio em curso de 1998-2000.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 20.º

Natureza e composição do conselho

A administração do Banco será exercida por um conselho, com-
posto por um número ímpar de membros, no mínimo de cinco e no
máximo de nove, eleitos pela assembleia geral por um período de
três anos e reelegíveis por uma ou mais vezes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12633585

ALTRANTEC � CONSULTORIA E ENGENHARIA
TECNOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9354/20000831; identificação de pessoa colectiva n.º 504967630;
inscrições n.os 1 e 2 números e datas das apresentações: 20/
20000831 e 21/20010216.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALTRANTEC � Consultoria e En-
genharia Tecnológica, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Du-
arte Pacheco, Empreendimento das Amoreiras, torre 2, 14.º, F, fre-
guesia de Santa Isabel, em Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria, em particular, a realização de estudos técnicos nas áre-
as de engenharia e consultoria tecnológica, e serviços relacionados
em Portugal e no estrangeiro.

2 � A sociedade poderá livremente adquirir participações em
sociedades já constituídas ou a constituir ainda que com objecto di-
ferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas, bem como fazer parte e
estar representada nos seus corpos administrativos e praticar todos
os actos necessários para esses fins.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 4900 euros, pertencente à sócia
ALTRANPORTUGAL � Sociedade Gestora de Participações Soci-
ais, Sociedade Unipessoal, L.da;

b) Uma quota do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
ALTRAN NETHERLANDS B. V.

2 � Nos termos e condições que forem fixados em assembleia
geral, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até 100 vezes o capital social.

3 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nos termos e
condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial, gratuita ou onerosa, de quotas a

terceiros depende do consentimento expresso da sociedade.
3 � Na cessão de quotas a terceiros, total ou parcial, gratuita ou

onerosa, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo
lugar, têm direito de preferência na sua aquisição.

4 � A infracção ao disposto nos números anteriores torna inefi-
caz, quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a trans-
missão total ou parcial da quota em questão, sem prejuízo do dis-
posto na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Acordo com o sócio;
b) Falência do titular da quota, judicialmente declarada;
c) Penhora, arresto ou qualquer outro meio de apreensão judicial

da quota;
d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular, por qualquer forma, das

disposições deste pacto social, designadamente, cessão da quota com
violação do disposto no artigo 5.º, bem como das deliberações sociais;

f) Morte, divórcio ou separação judicial do titular da quota;
g) Renúncia à gerência do titular da quota ou destituição com jus-

ta causa de gerência do titular da quota.
2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar

qualquer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio ou por terceiro.

3 � O titular da quota de cuja amortização se tratar não poderá
votar relativamente à deliberação sobre a amortização, excepto no
caso previsto na alínea a) do n.º 1 anterior.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos e livremente exonerados por deliberação dos só-
cios.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for decidi-
do pela sócia única, podendo a remuneração dos gerentes consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Os gerentes poderão administrar e representar a sociedade,
de acordo com a legislação aplicável e o previsto nos presentes
estatutos, tendo em conta os limites impostos pela assembleia geral.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos respec-
tivos instrumentos de representação, os quais serão outorgados pelo
número de gerentes que vinculem a sociedade.

5 � No caso de gerência singular, a sociedade, nos seus actos e
contratos, ficará obrigada pela assinatura do gerente; no caso de
gerência plural, pela assinatura conjunta de dois gerentes, nos limi-
tes dos respectivos poderes, sem prejuízo de delegação de poderes.

6 � Os gerentes não poderão, sem o consentimento expresso dado
por deliberação dos sócios, exercer, em Portugal, directa ou indirec-
tamente, por conta própria ou alheia, actividade concorrente com
a da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo de outras formas de deliberação admitidas por
lei, a convocação das assembleias gerais será efectuada por meio de
carta registada, dirigida aos sócios para os endereços constantes dos
registos sociais e expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � A representação voluntária do sócio poderá ser conferida a
qualquer pessoa indicada em procuração ou em simples carta.

ARTIGO 9.º

1 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a parte destinada a cobrir
prejuízos e as percentagens para os fundos de reserva legal e estatu-
tárias, sempre que a tal houver lugar, terão o destino que lhes for
dado por deliberação social tomada por maioria simples dos votos.

2 � É autorizado o adiantamento sobre os lucros aos sócios, no
decurso de um exercício, cumpridas que sejam as formalidades pre-
vistas na lei.

3 � O ano social é de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro.

Disposições transitórias

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
ou à transferência do capital social depositado na instituição bancá-
ria em que tal depósito tenha sido realizado para fazer face às des-
pesas inerentes à constituição e ao início de actividade da sociedade,
nomeadamente, às despesas de instalação e equipamento.

ARTIGO 11.º

1 � Ficam desde já nomeados como gerentes da sociedade Frédéric
Bonan, casado, residente em 131, Boulevard Malesherbes, 75 017 Pa-
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ris, França; Alain Rougagnou, casado, residente em 9bis, Avenue
Général Binger, 94 100 Saint Mur des Fossés, França, e Pierre Marie
Eric Van den Broek D�Obrenan, casado, residente na Rua de Gonça-
lo Velho Cabral, 31, Lisboa, sendo a sua remuneração fixada por
deliberação da assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado secretário da sociedade, com as com-
petências previstas no Código das Sociedades Comerciais, o Dr. Jai-
me Manuel da Cunha Medeiros, advogado, casado, com domicílio
profissional na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 13.º,
A, Empreendimento das Amoreiras, em Lisboa.

ARTIGO 12.º

1 � A partir da data do registo do respectivo contrato, a socie-
dade assume todos os direitos e obrigações decorrentes dos actos e
negócios jurídicos que tiverem sido ou que sejam celebrados pela
gerência antes ou depois da realização da escritura pública de cons-
tituição da sociedade, no âmbito do objecto social da sociedade ou
tendo em vista a respectiva instalação, os quais são, desde já, ex-
pressamente ratificados pelos sócios.

2 � A gerência é igualmente autorizada, a partir desta data, a
celebrar todos os actos e registos jurídicos que se afigurem necessá-
rios ou convenientes à prossecução do objecto social.

Mais certifico o seguinte:
Designação de secretário suplente, em 18 de Setembro de 2000:
Maria Rita Goulart de Medeiros Albuquerque Bettencourt Pereira

Sampaio, residente na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, tor-
re 2, 13.º, A, Empreendimento das Amoreiras, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 11503416

ACTIVIDADES HOTELEIRAS TELES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1630/811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501195491;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 12/010313.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração total do contrato.
Reforço: 1 502 410$, em dinheiro, e subscrito quanto a 901 365$,

pelo sócio Salvador Felgueiras de Sousa, e quanto a 601 045$, pelo
novo sócio Duarte Nuno Brandão Pereira, casado com Albertina de
Jesus Sousa Rebelo Pereira na comunhão de adquiridos, residente na
Rua de João da Mota e Silva, lote B-4, rés-do-chão, C, Alto da
Serafina, Lisboa.

Teor dos estatutos:
1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Veleiro Azul � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua de Marquesa de Alorna, 17,
A, B e C, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de hotelaria, restauran-
tes, bar e snack-bar.

3.º

O capital social é de 14 976 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 11 978 euros, pertencente ao sócio Salvador Felgueiras de
Sousa, e outra do valor nominal de 2998 euros, pertencente ao só-
cio Duarte Nuno Brandão Pereira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Salvador
Felgueiras de Sousa, já gerente, e Duarte Nuno Brandão Pereira que,
desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente Salvador Felgueiras de Sousa, conjuntamente com qualquer
outro.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de
empresas.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13144952

ACTIVIDADES HOTELEIRAS TELES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1630/811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501195491;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 20; números e data
das apresentações: 43-44/20010207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Pedroso Morais, por renún-

cia, em 2 de Fevereiro de 2001.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 5.º e 8.º
Teor dos artigos alterados:

5.º

O capital social é de 1 500 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 750 000$, pertencentes ao sócio Salvador Felgueiras de Sousa.

8.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Salvador
Felgueiras de Sousa, que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14371669

ACTIVIDADES HOTELEIRAS TELES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1630/811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501195491;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 41-43/20010108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Arménio da Costa Marinho, por

renúncia, em 20 de Dezembro de 1994.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por um ou mais
gerentes, ficando desde já nomeado gerente o sócio Rui Pedroso
Morais.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de
um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12220370

AURO RENT � ALUGUER DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7900/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504450530;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 53/20001229.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: AURO RENT � Aluguer de Veículos

Automóveis, L.da

Sociedade incorporada: AUROPOR � Aluguer e Comércio de
Automóveis, L.da, com sede na Avenida da República, 90, 9.º, es-
querdo, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13466658

AUROPOR � ALUGUER E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4016/930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503019682;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 44/20000621.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: AURO RENT � Aluguer de Veículos

Automóveis, L.da

Sociedade incorporada: AUROPOR � Aluguer e Comércio de
Automóveis, S. A.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13728539

AUTO TÁXIS CARLIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9741/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 504588338;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cardoso & Filipe, L.da, e vai ter
a sua sede no Beco de Penabuquel, 4, 2.º, esquerdo, freguesia de San-
to Estêvão, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas lo-
cais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transportes em
automóveis ligeiros de passageiros (táxi).

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5486 euros e 77 cêntimos (correspondente a
1 100 000$), está integralmente realizado em dinheiro, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 2992 euros e
78 cêntimos (correspondente a 600 000$), pertencente ao sócio
Mário da Cruz Cardoso, e uma do valor nominal de 2493 euros e
99 cêntimos (correspondente a 500 000$), pertencente à sócia Maria
Isabel Rodrigues Casimiro Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � Fica designada gerente a sócia Maria Isabel Rodrigues Casi-
miro Cardoso.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
e reguladas por lei especial.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Mais certifico que foi rectificada a redacção do n.º 1 do artigo 1.º
do contrato de sociedade, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Carlipe, L.da, e tem
a sua sede no Beco do Penabuquel, 4, 2.º, esquerdo, freguesia de Santo
Estêvão, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415771

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 3641/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502924047;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 24; números e data
das apresentações: 31-32/001130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do secretário e do suplente, por renúncia,

em 13 de Outubro de 2000.
Designação de secretário e suplente, em 16 de Outubro de 2000,

para o triénio em curso (1998-2000).
Amélia da Purificação Machado Carvalho Branco Rodrigues, resi-

dente na Rua de Nossa Senhora do Egipto, 11, Oeiras; Luís Marti-
nho Osório da Gama e Castro, residente na Rua das Rosas, 17, 3.º,
esquerdo, Carcavelos, suplente.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 11021292

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 3641/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502924047;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 19/20001222.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cisão-fusão, redução e reforço de capital, alteração do valor das

acções e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º
Modalidade: destaque de parte do património para o incorporar

na sociedade Banco Comercial Português, S. A.
Montante de redução: 59 950 500 euros.
Capital após a redução: 50 000 euros.
Reforço: 94 450 000 euros, em dinheiro, mediante a emissão de

94 450 000 novas acções de um euro cada.
Capital: 94 500 000 euros, representado por 94 500 000 acções

com o valor nominal de um euro cada.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado, é de 94 500 000 euros,
correspondendo-lhe 94 500 000 acções com o valor nominal de um
euro cada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12195839

BPI VIDA � COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 2862/910913; identificação de pessoa colectiva n.º 502623543;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 6/20001215.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 1999-2002,

por deliberação de 30 de Março de 1999.
Conselho de administração: presidente, Fernando Maria da Costa

Duarte Ulrich, residente na Quinta da Alvada, Manique de Baixo,
Estoril; Maria Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco, residente na
Rua de Buenos Aires, 2, 1.º, esquerdo, Lisboa; Luís Miguel Gubert
Morais Leitão, residente na Rua da Artilharia Um, 51, Edifício 3C,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 121 � 25 de Maio de 200111 362-(94)

2.º, esquerdo, Lisboa; Artur Luís Alves Conde, residente na Rua de
Vicente Arnoso, 29, 2.º, direito, São João do Estoril; Frederico Ara-
nha Batalha Reis, residente na Rua do Visconde Moreira, 13, Linda-
-a-Pastora; António Alberto Retto Frias Couto Leitão, residente na
Avenida das Tulipas, 18, 1.º, direito, Miraflores, Algés; Tiago Ravara
Belo de Oliveira Marques, residente na Rua da Horta da Cera, 13,
Albarraque, Rio de Mouro.

Fiscal único: efectivo, Magalhães, Neves & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua das Amoreiras,
torre 1, 7.º, Lisboa; suplente, Freire, Loureiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12194042

BBV MIDAS � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 700/890811; identificação de pessoa colectiva n.º 502204028;
inscrição n.º 50; número e data da apresentação: 49/20001229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão, reforço de capital e alteração parcial do contrato quanto

ao n.º 1 do artigo 1.º; n.º 2 do artigo 2.º; n.º 1 do artigo 3.º, com eli-
minação do n.º 3 do mesmo artigo, passando os n.os 4 e 5 a serem
os n.os 3 e 4 do referido artigo e aditamento de um número que pas-
sa a ser o n.º 5; eliminação do artigo 4.º com a necessária renumeração
dos artigos seguintes; aditamento de um novo número, que passa a
ser o n.º 2 ao actual artigo 5.º (que passa a ser o artigo 4.º, e o
n.º 2 do mesmo artigo a ser o n.º 3); eliminação do artigo 7.º e
renumeração dos artigos seguintes; alteração do n.º 1 do artigo 10.º
(que passa a ser o artigo 8.º); alteração do n.º 5 do artigo 11.º (que
passa a ser o artigo 9.º); aditamento de um novo artigo 13.º com a
renumeração dos artigos seguintes; aditamento de dois novos núme-
ros, que passam a ser os n.os 2 e 3 ao artigo 15.º (que passa a ser o
artigo 14.º), e passando o corpo deste artigo a ser o n.º 1 do mes-
mo.

Reforço: 62 500 000$, resultante da fusão, mediante a emissão
de 62 500 novas acções, com o valor nominal de 1000$ cada uma.

Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: BBV Midas � Sociedade Financeira de

Corretagem, S. A.
Sociedade incorporada: Argentaria Valores � Sociedade Financei-

ra de Corretagem, S. A., com sede na Rua de Soeiro Pereira Gomes,
lote 1, 2.º, Lisboa.

Termos da alteração:
Firma: BBVA MIDAS � Sociedade Financeira de Corretagem,

S. A.
Capital: 562 500 000$, representado por 562 500 acções com o

valor nominal de 1000$ cada uma.
Teor dos artigos da alteração:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BBVA MIDAS � Sociedade Fi-
nanceira de Corretagem, S. A., com sede na Rua de Mouzinho da
Silveira, 15, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa, e
continua 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
simples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, onde entender,
no território nacional ou no estrangeiro, quaisquer formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto principal o recebimento de
ordens dos investidores para a subscrição ou transacção de valores
mobiliários e respectiva execução, a negociação de valores mobiliá-
rios por conta própria, através da compra e venda desses valores
por sua conta e risco, e a realização de operações de compra e ven-
da de valores mobiliários por conta própria, com o fim de assegurar
a criação, manutenção ou desenvolvimento de um mercado regular
e contínuo para os valores que são objecto dessas operações e a
adequada formação das respectivas cotações ou preços.

2 � A sociedade tem ainda por objecto as actividades referidas
no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 229-I/88, de 4 de Julho,
como ainda outras actividades expressamente autorizadas por por-
taria do Ministro das Finanças nos termos e de acordo com o dis-
posto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 229-I/
88, de 4 de Julho, ou outras que venham a ser legalmente autoriza-
das às sociedades financeiras de corretagem.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
562 500 000$, sendo representado por 562 500 acções com o va-
lor nominal de 1000$ cada.

2 � O capital social é representado por acções nominativas.
3 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 e 10 000 acções.
4 � Os títulos poderão ser divididos ou concentrados, a requeri-

mento e à custa dos accionistas.
5 � O conselho de administração pode, quando o julgar conveni-

ente e uma vez obtido o parecer favorável do conselho fiscal, ele-
var o capital social, por uma ou mais vezes, até à importância de
3 000 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações mediante deliberação da
assembleia geral.

2 � A assembleia geral pode deliberar a emissão de acções prefe-
renciais sem voto, até ao montante representativo de metade do
capital ou a emissão de acções preferenciais remíveis.

3 � A deliberação de emissão de obrigações convertíveis em ac-
ções ou de obrigações que confiram direito a subscrever acções, deve
ser tomada por dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia
reúna em primeira, quer em segunda convocação.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar as acções que forem objecto de
penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação ou outra
providência judicial, pelo valor nominal acrescido pela parte que lhe
corresponder nos fundos de reserva constituídos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
totalidade 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.

3 � As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios com antecedência de 30 dias, podendo o presi-
dente da mesa cumulativamente fazer publicar anúncios
convocatórios.

ARTIGO 7.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Para poder exercer o direito de voto, os accionistas titulares

de menos de 100 acções poderão agrupar-se, por forma a completar
o mínimo exigido, fazendo-se representar na assembleia por um só
deles.

3 � O exercício do direito de voto depende do seu averbamento
em nome do titular até cinco dias antes do dia designado para a
reunião da assembleia geral.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social
nela representado, sem prejuízo do disposto nos presentes estatutos
ou em disposição legal.

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 número de sócios e do capital.
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ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
por outros accionistas, conferindo-lhes para o efeito poderes em
simples carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa, incluindo
por telecópia, devendo nessa carta identificar-se a assembleia geral
em causa.

2 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados pela
pessoa singular indicada em carta mandadeira subscrita por quem
tenha poderes para a obrigar, devendo a carta mandadeira satisfazer
os requisitos do número antecedente.

3 � Não poderão participar nas assembleias gerais, nem os ac-
cionistas sem direito a voto, nem os simples obrigacionistas.

SECÇÃO II

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade compete ao conselho de admi-
nistração, composto por um número ímpar de membros até ao
máximo de 15 membros.

2 � Os administradores são eleitos pela assembleia geral por pe-
ríodos de quatro anos, sendo permitida a reeleição uma ou mais vezes.

3 � Compete à assembleia geral a designação dos administrado-
res que exercerão as funções de presidente e de vice-presidente do
conselho de administração.

4 � As remunerações dos administradores são fixadas por uma
comissão de accionistas eleita conjuntamente com os órgãos sociais
ou na falta desta, pela assembleia geral.

5 � As remunerações dos administradores poderão consistir, to-
tal ou parcialmente, numa percentagem dos lucros de exercício, não
podendo tal percentagem globalmente considerada ser superior a 20%
de tais lucros.

6 � Em caso de destituição sem justa causa antes do termo do
mandato em curso, o administrador destituído apenas terá direito, a
título de cláusula penal, a um pré-aviso de três meses para cessação
de efectividade de funções.

7 � Nenhum administrador poderá tomar posse e iniciar o exer-
cício das funções sem previamente declarar ter conhecimento e
aceitar por escrito o disposto no n.º 6 imediatamente antecedente.

ARTIGO 10.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 conselho fiscal, apenas
nos casos em que a lei ou estes estatutos o determinem.

2 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre qual-
quer assunto de administração da sociedade, nomeadamente:

a) Escolha do seu presidente, quando a assembleia geral não te-
nha exercido a respectiva competência;

b) Cooptação de administradores;
c) Pedido de convocação de assembleias gerais;
d) Relatórios de contas anuais;
e) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
f) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes

importantes destes;
g) Extenções ou reduções importantes da actividade da sociedade;
h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Estabelecimento ou cessação duradoura e importante de rela-

ções com outras empresas;
j) Mudança de sede nos termos previstos no contrato de socie-

dade;
k) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
l) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador re-

queira deliberação do conselho.
3 � O conselho de administração pode delegar numa comissão

executiva, composta por um número ímpar de membros, no máxi-
mo de cinco membros, a gestão corrente da sociedade, devendo a
respectiva deliberação fixar os limites da delegação de poderes e o
seu modo de funcionamento, bem como delegar num ou mais admi-
nistradores parte dos seus poderes e a execução das deliberações do
conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação
que os designar e ainda nomear mandatários para a prática de actos.

4 � A sociedade fica vinculada pela assinatura ou intervenção de
dois administradores, ou de um administrador-delegado dentro dos
limites da delegação do conselho, ou de um procurador com poderes
especiais, devendo os procuradores actuar em conformidade com os
respectivos mandatos.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo rea-
lizar-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 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.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete ao conselho fiscal.
2 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos

eleitos pela assembleia geral anual, que elegerá também um suplen-
te, por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

3 � Compete à assembleia geral designar aquele dos membros
efectivos que servirá como presidente.

4 � Um dos membros efectivos e o suplente serão revisores ofi-
ciais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

SECÇÃO III

Secretário da sociedade

ARTIGO 13.º

O conselho de administração poderá designar um secretário da
sociedade e um suplente, os quais terão e exercerão as funções resul-
tantes da lei, designadamente secretariar as reuniões da assembleia
geral e da administração, incluindo da comissão executiva.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

1 � Os lucros apurados, depois de deduzidos 10%, pelo menos,
para a reserva legal, sempre que este fundo não se ache suficiente-
mente integrado, nos termos da lei, terão o destino que for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � No decurso  de cada exercício a sociedade poderá distribuir
aos seus accionistas adiantamentos sobre os lucros, uma vez obser-
vadas as disposições legais aplicáveis.

3 � A assembleia geral poderá fixar uma percentagem de lucros
a serem distribuídos pelos empregados, competindo ao conselho de
administração fixar os critérios dessa distribuição.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liqui-
dação pela forma que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

Embora designados por prazo certo, os membros dos corpos soci-
ais mantêm-se em funções até novas eleições.

ARTIGO 17.º

Todas as questões emergentes do presente contrato ou da sua
execução serão resolvidos por arbitragem.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13466607
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BBV MIDAS � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 700/890811; identificação de pessoa colectiva n.º 502204028;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 44, inscrição n.º 47, averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 47 e inscrições n.os 48 e 49; números e
data das apresentações: 20 a 26/001117.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de membros do conselho de administração, em 31 de

Agosto de 1999, para o quadriénio em curso de 1998-2001.
José Joaquim Ponte da Silva, residente na Estrada da Baixa de

Palmela, Setúbal; Adolfo Jorge Pinheiro de Castro e Brito, residente
na Rua do Vigorosa, 828, Porto; Carlos Zamanillo Neira, residente
na Avenida de 5 de Outubro, 73, 3.º, A, Lisboa.

Cessação de funções dos administradores Adolfo Jorge Pinheiro
de Castro e Brito e Carlos Zamanillo Neira, por renúncia, respecti-
vamente de 20 de Março de 2000 e 13 de Setembro de 2000.

Cessação de funções do administrador Javier Mendez Llera, por
renúncia, em 12 de Setembro de 2000.

O administrador Luis Iturbe Sanz de Madrid deixou de exercer o
cargo de presidente do conselho de administração, em 20 de Março
de 2000, por renúncia, mantendo-se como administrador.

Designação, por cooptação, em 20 de Março de 2000, e ratifi-
cada em 20 de Setembro de 2000, do presidente do conselho de
administração para o quadriénio em curso (1998-2001).

Didac Artés Morata, residente em Via Noblados, sem número,
Madrid, Espanha.

Designação de membros do conselho de administração, em 20 de
Setembro de 2000, para o quadriénio em curso (1998-2001).

Carlos Filipe Trêpa Torres, residente na Avenida de Miguel Torga,
25, Edifício A, 5.º, C, Lisboa; Armando Barturen Panera, residente
em Calle Marcello Spinola, 52, 2.º, B, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12168980

BBV MIDAS � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 700/890811; identificação de pessoa colectiva n.º 502204028;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 46; número e data da apresenta-
ção: 35/20001017.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado o projecto em 20 de Setembro de 2000.
Rectifica-se: sociedade incorporante: BBV Midas � Sociedade

Financeira de Corretagem, S. A.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12589543

BBV MIDAS � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 700/890811; identificação de pessoa colectiva n.º 502204028;
inscrição n.º 46; número e data da apresentação: 22/20000720.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporada: Argentaria Valores � Sociedade Financei-

ra de Corretagem, S. A.
Sociedade incorporante: BBV � Sociedade Financeira de Correta-

gem, S. A., que reforça o capital em 62 500 000$.
Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: 562 500 000$.
Firma: BBVA Midas � Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12286664

ESPÍRITO SANTO SAÚDE � SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 9232/000713; identificação de pessoa colectiva n.º 504885367;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/010123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato social, quanto

ao artigo 4.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 22 500 000 euros,

realizado em dinheiro e subscrito através da emissão de
22 500 000 novas acções, nominativas, escriturais, do valor nomi-
nal de um euro cada uma.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
25 000 000 euros, dividido em 25 000 000 acções do valor nomi-
nal de um euro cada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487612

DAMIÃO & CÉSAR (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 528/790419; identificação de pessoa colectiva n.º 500859680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 19 e 21/20010122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Isaías Gabriel Aires, por renúncia,

em 9 de Janeiro de 2001.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 eu-
ros e outra de 250 euros, do sócio José Alves Neves.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio José Alves Neves, obrigando-se a sociedade com a sua as-
sinatura.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415232

BALTER � RESTAURAÇÃO RÁPIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9743/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 504535455;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/010123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social quanto ao corpo dos arti-

gos 1.º e 3.º e n.º 1 do artigo 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação BALTER � Restauração
Rápida, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ferreira Borges, 37 a 41, na
freguesia de Santa Isabel, cidade e concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo conforme escrituração social, é de
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9975 euros e 96 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 7581 euros e 72 cêntimos, pertencente à sócia
Maria do Carmo Liberal Gonçalves, e uma do valor nominal de
2394 euros e 24 cêntimos, pertencente ao sócio Paulo Jorge Pinto
Eusébio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que
forem designados em assembleia geral.

Mais certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede social
de Vila Franca de Xira para Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415780

ESTRELA DO DOURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8710/991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504774646;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 7 e 9/010123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos Alfredo Martins de Bar-

ros, por renúncia, em 21 de Novembro de 2000.
Alteração parcial do contrato social quanto aos artigos 4.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (1 002 410$), e corresponde à soma de três quotas,
sendo uma do valor nominal de 2500 euros e outra do valor nomi-
nal de 2000 euros, pertencentes à sócia TILLION HOLDINGS INC.,
e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio José
Luís Ferreira Amado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence ao
sócio José Luís Ferreira Amado, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura do gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487140

DESIMO � DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3518/921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502895900;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 24/010123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social quanto ao artigo 3.º, n.º 1.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 10 000 000$, sen-
do representado por duas quotas: uma de 8 000 000$, da sócia Jeró-
nimo Martins, SGPS, S. A., e outra de 2 000 000$, da sócia Socie-
dade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, S. A.

2 � (Elimina-se.)

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415798

EFUSINVEST � COMÉRCIO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8862/20000217; identificação de pessoa colectiva n.º 504635565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 11-12/010123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Mário Jorge Queiroz e Castro,

por destituição, em 15 de Dezembro de 1999.
Designação para gerente, em 15 de Dezembro de 1999, de Isabel

Queiroz e Castro, residente na Rua de Laura Alves, lote 14, 2.º, direito,
Mortal, Estoril.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487132

ARMEIOS � INSUFLÁVEIS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3419/921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502863544;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20010228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Coronel Bento Roma, 10-A,

freguesia de Alvalade, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415879

DUMEX � ALPHARMA A/S
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 2367/910710; identificação de pessoa colectiva n.º 980063639;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20001212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A denominação da sociedade é DUMEX � ALPHARMA
ApS.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a produção e comércio de produtos
farmacêuticos humanos e veterinários, produtos químicos e cosmé-
ticos e actividades afins, quer directamente, quer participando no
capital de sociedades com objecto similar, e ou agir como represen-
tante ou parceira de companhias dinamarquesas e estrangeiras com
objecto semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social da companhia é de DKK 95 000 000,00, dividido
em acções de DKK 1,000 cada ou múltiplos desta quantia.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12248703

DUMEX � ALPHARMA A/S

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2367/910710; identificação de pessoa colectiva n.º 980063639;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/20010125.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A denominação da sociedade é ALPHARMA ApS.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14416000

AUXINI, S. A. � SUCURSAL
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 5914/960423; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
20010124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da representação permanente em 27 de Novembro

de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487663

ARQUITRION, PROJECTOS DE ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7544/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504156799;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20010124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 1 504 820$, em dinheiro, e subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Carlos Portugal e Castro
de Oliveira Ramos, e outra do valor nominal de 4000 euros, perten-
cente à sócia Maria Cristina Huguenin Duarte Ferreira Ramos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487710

BIG PLAN � ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 8332/990622; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 15-16/20010124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador único Maria Alice Leote

Ventura Boal Afonso, por renúncia, em 12 de Dezembro de 2000.
Designação, em 15 de Dezembro de 2000, do administrador único

Roberto Marques Pinto da Silveira, residente na Rua do Dr. Antó-
nio Loureiro Borges, 9, Arquiparque, Miraflores, Algés, para o trié-
nio em curso de 1999-2001.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487787

ARCAICA � BRICABRAQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 900/700213; identificação de pessoa colectiva n.º 500512477;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20010124.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade,
tendo as contas sido aprovadas em 14 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487655

ALFALIMENTAR � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 176/900718; identificação de pessoa colectiva n.º 502386266;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 4/20010125.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o biénio de 2001-2002, por

deliberação de 11 de Dezembro de 2000.
Conselho de administração: presidente, Manuel Ferreira da Silva,

residente na Quinta de São João da Carreira, Viseu; Lúcio António
Costa Monteiro, residente em Vale Ferreira, Oliveira do Hospital;
Nuno José Santos Verdasca, residente na Rua de António Pereira
Afonso, 22, 5.º, Ourém.

Conselho fiscal: A. Figueiredo Lopes & Mário Dias, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Urbanização Vilabeira,
lote 4, rés-do-chão, Viseu; Manuel Marques Teixeira, residente em
Arazede, Montemor-o-Velho; José Joaquim Rabaça Teixeira, resi-
dente no Largo dos Bombeiros Voluntários de Nelas, Nelas; suplen-
te, Mário Augusto Oliveira Dias, revisor oficial de contas, residente
em Valadares, Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14415844

EMPÓRIO � EMPRESA PORTUGUESA DE COSMÉTICA
E PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 723/810218; identificação de pessoa colectiva n.º 501133577;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 30/010123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação para gerente, em 30 de Junho de 2000, de Maria de

Fátima do Nascimento Rodrigues de Abreu Castro, residente na Rua
de Ernesto Roma, 8, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13487639

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PAVIRUA � ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO
REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8263/980414; identificação de pessoa colectiva n.º 502490438;
entrada: 27 825/010209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 07292996

MADRAGOA CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8526/991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504697617;
entrada: 27 827/010209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 13896512
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PARREIRA BATISTA & FILHOS, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4141/950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503366161;
entrada: 27 904/010219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14037050

LOURES

LOURTÁXIS � TRANSPORTE PÚBLICO
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 380;
identificação de pessoa colectiva n.º P505411458; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20010419.

Certifico que, por escritura de 18 de Abril de 2001, exarada de fl.
133 a fl. 134 do livro n.º 27 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre Orlando Inácio Gamboa e Aurora Conceição Lou-
renço Gamboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOURTÁXIS � Transporte
Público de Passageiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dário Cannas, 22,
freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

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, uma
de 3000 euros, do sócio Orlando Inácio Gamboa e outra de 2000 eu-
ros, da sócia Aurora Conceição Lourenço Gamboa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13548522

 AUTO TÁXI � ANA & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 381;
identificação de pessoa colectiva n.º P505419831; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/20010419.

Certifico que, por escritura de 18 de Abril de 2001, exarada de
fl. 4 a fl. 5 v.º do livro n.º 28 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, entre Alberto Quintas Gomes Guerra e Ana Maria Ro-
drigues Coelho Guerra, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi � Ana & Guerra, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, Bairro
Fetais de Baixo, Vivenda Coelho, freguesia de Camarate, concelho
de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte aluguer em veículo
automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3500 euros, do sócio Alberto Quintas Gomes Guerra e outra de
1500 euros, da sócia Ana Maria Rodrigues Coelho Guerra.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Alberto Quintas Go-
mes Guerra.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13548530

NUTRITÉCNICA � NOVA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 502844159.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

11 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13542346

CHURRASQUEIRA A GRELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313734.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

2 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13549332

VILALONGA TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 080/
20001213; identificação de pessoa colectiva n.º P505222345; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20010419.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
2 � Apresentação n.º 5/20010419.
Facto: designação de gerente.
Gerente: João Ferreira da Silva.
Data da deliberação: 18 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13544705

AUTO RUTOS � OFICINA DE REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 038;
identificação de pessoa colectiva n.º 504274678; inscrição n.º 4 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 16 e of. 16/20010420.

Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 2000, exarada
de fl. 21 a fl. 23 do livro n.º 80-F do Cartório Notarial da Batalha
foram alterados os artigos 2.º e 6.º do contrato que passam a ter a
seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e representa-se por duas quotas, sendo uma quota de
20 000 euros, do sócio João Paulo Silva dos Santos, e uma quota de
5000 euros, da sócia Ana Paula dos Santos Mendes Silva.

6.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais se certifica que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Of. Apresentação n.º 16/20010420 � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções,
Gerente: Mário Rocha Martins Rufo.
Causa: renúncia
Data: 24 de Novembro de 2000.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Paula. 13544462

GODOLEOS � COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 505361442; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 4/20010418.

Certifico que, por escritura de 28 de Março de 2001, exarada de
fl. 22 a fl. 23 do livro n.º 645-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GODOLEOS � Comércio de
Lubrificantes e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Rua A, lote 76,
Bairro da Junqueira, freguesia de São Julião do Tojal, concelho de
Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas encerradas filiais, estabelecimentos, sucursais ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do País.

§ 2.º A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares de empresas, consórcios e associações em participação, além
de poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mes-
mo ou diferente objecto.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o comércio de lubrificantes e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio Vítor Xavier Godinho;
uma no valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio José Luís

Xavier Godinho; uma no valor nominal de 100 euros, pertencente
ao sócio Carlos Manuel Arsénio.

ARTIGO 4.º

1 � São desde já nomeados gerentes todos os sócios da socie-
dade, sendo ou não remunerados conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária a assinatura e intervenção de
dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura e intervenção
do gerente Vítor Xavier Godinho.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes em segundo lugar, sempre direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com a
antecedência mínima de 15 dias.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
11430443

BUCELDIESEL � REPARAÇÃO DE BOMBAS
INJECTORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7460/
890929; identificação de pessoa colectiva n.º 502243635; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/20010418.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Martinho Carneiro
Duarte e João Manuel Aleluia da Costa.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11430435

CAFTIM � COMPANHIA DE CAFÉ DE TIMOR, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 372/

20010416; identificação de pessoa colectiva n.º P505220342; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAFTIM � Companhia de Café de
Timor, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social situa-se na Quinta do Cardoso, lugar de Anaia,
freguesia de Santa Iria da Azóia, concelho de Loures.

2 � A sociedade poderá criar sucursais e agências, delegações ou
outras formas de representação em qualquer parte do território na-
cional e no estrangeiro, mediante mera deliberação do conselho de
administração.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é a compra e venda, benefícios, tra-
tamento e comercialização de café verde e produtos afins, bem como
outras actividades industriais e comerciais no âmbito do comércio
interno ou internacional de importação ou exportação de produtos
de consumo, como grossista ou retalhista.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em
sociedades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participação e
consórcios.
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ARTIGO 4.º

A sociedade durará por período indeterminado.

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros correspondente a 15 000 acções ao portador de 5 eu-
ros cada.

2 � O capital social pode ser aumentado uma ou mais vezes, nos
primeiros três anos de actividade social, até ao limite de
1 000 000 de euros, por meio da emissão de acções ordinárias ou
preferenciais e por mera deliberação do conselho de administração.

3 � As acções serão registadas no livro de registo de acções da
sociedade, bem como toda as subsequentes transmissões.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações em todas as modalida-
des e segundo as condições que a lei vigente consentir e a assembleia
geral deliberar.

2 � A sociedade pode comprar as suas próprias acções ou obriga-
ções e efectuar com as mesmas todas as operações que sejam auto-
rizadas por lei.

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A cada acção corresponde um voto em assembleia geral, sem
limitação de qualquer espécie do número de votos por accionista.

2 � Qualquer accionista que tenha o direito de estar presente na
assembleia geral pode fazer-se representar por qualquer pessoa, a qual
pode ser, ou não, accionista, desde que notifique a sociedade, por
escrito, com, pelo menos, dois dias úteis de antecedência.

3 � O representante pode ser nomeado numa carta, registada com
aviso de recepção, endereçada ao presidente da assembleia geral, ou
então munido de procuração com poderes para o efeito.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, uma vez por ano;
b) Em sessão extraordinária sempre que o conselho de adminis-

tração entender convocá-la ou quando for convocada por accionis-
tas representando, pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 9.º

1 �  Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
composta de um presidente e de um secretário, eleitos por três anos
pela assembleia, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
triénios, sem qualquer limitação.

2 � Os elementos da mesa da assembleia geral poderão ser, ou
não, accionistas.

3 � Ao presidente compete a convocação das reuniões, a sua
direcção e disciplina e fiscalização da legalidade das reuniões e das
deliberações nelas tomadas.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral será convocada mediante a publicação legal com
um mês de antecedência.

ARTIGO 11.º

1 � O exercício de funções de membro dos conselhos de admi-
nistração e fiscal único poderá, ou não, ser remunerado, consoante
a assembleia geral deliberar.

2 � É da competência da assembleia geral, ou de uma comissão
de accionistas nomeados em assembleia geral estipular os vencimen-
tos dos membros dos corpos sociais.

3 � Os vencimentos dos membros do conselho de administração
podem ser determinados por um valor fixo, uma percentagem dos
lucros ou outros benefícios, ou uma combinação destas possibilida-
des.

4 � O exercício do cargo de administrador pode ser dispensado
de caução.

SECÇÃO II

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade será administrada por um conselho de adminis-
tração composto por três ou cinco membros eleitos em assembleia
geral por um período de três anos.

2 � O conselho de administração tem a competência que lhe é
garantida por lei.

3 � O conselho de administração vincula-se validamente com a
assinatura de dois dos seus membros ou de um administrador e de um
procurador designado pelo conselho de administração e com pode-
res para o acto.

4 � O conselho de administração pode mandatar um único dos
seus membros para representar a sociedade e vinculá-la, sozinho,
para determinados actos ou categorias de actos que deverão ser ra-
tificados pelo conselho nos dois meses seguintes à sua prática.

ARTIGO 13.º

A fiscalização dos negócios sociais competirá a um fiscal único,
que será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, e a um suplente.

Ano contabilístico e lucros

ARTIGO 14.º

1 � Para todos os efeitos o ano contabilístico coincide com o
ano civil.

2 � O balanço contabilístico anual, organizado de acordo com a
lei e as regras da boa contabilidade, será fechado com referência a
31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 15.º

1 � Os lucros líquidos obtidos em cada ano contabilístico que não
sejam necessários para cobrir as perdas dos anos anteriores ou para
reconstituir a reserva legal, serão usados conforme o que for decidi-
do em assembleia geral, a qual deliberará por simples maioria de votos
expressos.

2 � Não poderão ser distribuídos lucros aos sócios em proporção
superior a 20% até o capital social mais as reservas livres da socie-
dade somarem montante igual ou superior ao activo imobilizado.

Dissolução, liquidação e disposições gerais

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos expressos na lei e obe-
decerá ao que for deliberado em assembleia geral.

2 � Salvo deliberação diversa tomada expressamente na assem-
bleia geral que deliberar a dissolução, serão liquidatários os adminis-
tradores então em exercício.

ARTIGO 17.º

A sociedade terá um secretário nos termos e para os efeitos dos
artigos 446.º-A e 446.º-B do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 18.º

Para todas as questões emergentes deste contrato, sua interpreta-
ção e execução, bem como para todas as acções que venham a ocor-
rer entre a sociedade e os sócios, é exclusivamente competente o
foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Disposições finais o transitórias

ARTIGO 19.º

O mandato dos primeiros corpos sociais durará três anos tendo os
corpos sociais a seguinte constituição:

Assembleia geral: presidente, João Manuel Machado Montalvão
dos Santos e Silva; secretário, João Celestino Montalvão e Silva de
Alpoim Calvão.

Conselho de administração: presidente, Jaime Martins Montalvão
e Silva Almirante; vogais: Dr. João Luís dos Reis Mota de Campos,
engenheiro Eduardo Nogueira Morais dos Santos.

Fiscal único: Ferreira & Santos � Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas n.º 140; suplente, Ana Maria Celestino Alberto dos San-
tos, revisor oficial de contas n.º 917; secretário da sociedade,
Dr. António Moraes Sarmento Patrício, advogado, que também usa
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António Patrício, natural da República Federal da Alemanha, com
escritório em Lisboa na Rua de Castilho, 67, 3.º; suplente, Dr. Pau-
lo Jorge Gonçalves Martins, advogado, que também usa Paulo Gon-
çalves Martins, natural de Faro, com escritório no mesmo local.

ARTIGO 20.º

1 � A administração da sociedade designada pelo presente con-
trato fica desde já autorizada, e ainda antes do registo da sociedade,
a tomar todas as acções e a praticar todos os actos tendentes ao
desenvolvimento dos negócios sociais.

2 � A administração fica, designadamente, autorizada a levantar
da conta da sociedade todos os montantes necessários a fazer face
às despesas sociais já incorridas até à celebração da escritura de cons-
tituição da sociedade e a incorrer posteriormente até à compleição
do registo da sociedade.

3 � A administração fica ainda autorizada a celebrar contratos
de arrendamento dos locais necessários à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543822

SANTOS & ANAHORY � ACABAMENTOS
GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 374/
20010417; identificação de pessoa colectiva n.º P505401207; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Santos & Anahory � Acabamentos
Gráficos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Comandante Ramiro
Correia, 25-A, freguesia de Frielas, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto artes gráficas e acabamentos gráficos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3334 euros, pertencente à sócia Ida Rosa Baptista Cardoso Anahory
e uma de 1666 euros, pertencente à sócia Maria do Rosário Cadete
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
20 vezes o montante do capital social e na proporção das respecti-
vas quotas.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares depende da de-
liberação dos sócios tomada por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ainda ser pedidos aos sócios suprimentos, a remune-
rar nos termos do respectivo contrato, o que dependerá de prévia
deliberação dos sócios tomada por maioria de dois terços dos votos.

2 � Os suprimentos podem não ser proporcionais às quotas e
recair apenas sobre algum dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, depende do consenti-
mento da sociedade, dado por deliberação dos sócios, no prazo de
15 dias, contados a partir da recepção do aviso referido no número
seguinte.

2 � O cedente solicitará o consentimento da sociedade através
de carta registada, com aviso de recepção, onde indicará o cessioná-
rio, o preço e demais condições da cessão.

3 � Caso a sociedade autorize a cessão os restantes sócios gozam
do direito de preferência na aquisição da quota ou quotas a serem
cedidas que exercerão da seguinte forma:

a) Os restantes sócios comunicarão ao cedente, por meio de carta
registada com aviso de recepção, no prazo de oito dias a contar da
autorização referida no n.º 2 deste artigo, se desejam exercer o di-
reito;

b) 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

ARTIGO 7.º

1 � A amortização de quotas pode ter lugar, por deliberação dos
sócios, se ocorrer um dos seguintes factos:

a) Interdição, inabilitação, falência ou insolvência de um sócio;
b) Arresto, penhora ou qualquer providência judicial que retire a

quota da disponibilidade dos sócios;
c) Quando em resultado de divórcio ou separação de pessoas e

bens a quota seja atribuída ao cônjuge não subscritor;
d) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será o valor de liquidação da

quota, determinado por um revisor oficial de contas designado na
deliberação de amortização após balanço efectuado para o efeito.

3 � A sociedade poderá liquidar a contrapartida da amortização
em prestações semestrais até ao máximo de seis, iguais e sucessivas,
sem juros, vencendo-se a primeira no oitavo dia subsequente ao da
fixação definitiva da contrapartida

4 � O local de pagamento da contrapartida da amortização ou
das respectivas prestações é o da sede da sociedade

ARTIGO 8.º

1 � Qualquer sócio pode ser excluído da sociedade nos casos pre-
vistos na lei ou sempre que o seu comportamento desleal ou grave-
mente perturbador do funcionamento da sociedade cause a esta ou
possa vir a causar-lhe prejuízos relevantes.

2 � É, nomeadamente, causa de exclusão a cedência de quota sem
observância do artigo 6.º

3 � A deliberação deve ser tomada por maioria de dois terços
dos votos.

ARTIGO 9.º

1 � Salvo acordo unânime, as deliberações dos sócios são toma-
das por voto escrito ou em assembleia geral.

2 � As deliberações consideram-se tomadas se obtiverem a maio-
ria simples dos votos emitidos, excepto nos casos especialmente
previstos neste contrato e nos de aumento de capital social, altera-
ção dos estatutos, fusão, cisão e dissolução, em que é necessária a
maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

3 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência é exercida por dois ou mais gerentes eleitos por
deliberação dos sócios, sendo obrigatória a assinatura de dois geren-
tes para obrigar a sociedade.

2 � Os gerentes terão ou não remuneração conforme for fixado
por deliberação dos sócios.

ARTIGO 11.º

1 � Os lucros do exercício, deduzida a parte destinada a reserva
legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral.

2 � A assembleia geral pode deliberar a distribuição de lucros no
decurso do exercício, com observância das disposições legais aplicá-
veis.

Está conforme o original

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13544535

INFANTÁRIO CENUPI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 883/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503371858; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/2001417.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, uma de 3000 euros, per-
tencente a Brás da Silva Sebastião, uma de 1000 euros, pertencente
a Pedro Filipe Viegas Sebastião e outra igualmente de 1000 euros,
pertencente a Nuno Brás Viegas Sebastião.
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O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11468157

FIALHO � RESTAURAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 659/
980423; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20010103.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$, correspondendo a 5000 euros, composto de duas
quotas iguais de 501 205$ (correspondendo a 2500 euros) cada, per-
tencentes a Alberto Maria Fialho e Sérgio Batista Fialho.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13544497

RODRIGUES SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4297/
820929; identificação de pessoa colectiva n.º 501342168; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 7 e 8/20010416.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 7/20010416 � Of. Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções.

Gerentes: Teresa Cavaco Gonçalves Calado e Rodrigo José Gon-
çalves Calado.

Causa: renúncia.
Data: 28 de Janeiro de 1998.

Foi alterado o artigo 3.º do pacto que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, representado por duas quotas iguais de 200 000$ cada uma,
uma de cada sócio.

António Francisco Veludo Pereira e Maria Manuela Lima Nunes
de Brito Veludo Pereira.

Gerentes nomeados: Ambos os sócios.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543806

OLÍMPIO GONÇALVES � TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 521;
identificação de pessoa colectiva n.º 503305650; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of. 17/20010221.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Of. Apresentação n.º 17/20010221 � Averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções.
Gerente: Duarte Manuel Barreleiro Diogo.
Causa: renúncia.

5 � Apresentação n.º 19/20010221.
Facto: nomeação de gerente: Duarte Manuel Barreleiro Diogo.
Data da deliberação: 7 de Fevereiro de 2001.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se inteiramente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas no valor
nominal de 46 000 euros, pertencente ao sócio Olímpio José de Sousa
Gonçalves e, outra, no valor nominal de 4000 euros, pertencente à
sócia Juliana da Silva Raposo de Sousa Gonçalves.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

18 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13521306

COOPRIJOVEM � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 81; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P505079410; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/20010411.

Certifico que, por escritura lavrada em 26 de Março de 2001, exa-
rada de fl. 40 a fl. 41 v.º do livro n.º 312-F no Cartório Notarial de
Mafra, foi constituída a cooperativa em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, ramo e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

É constituída uma cooperativa de responsabilidade limitada que
adopta a denominação de COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habi-
tação e Construção, C. R. L., a qual se regulará pelos presentes es-
tatutos, pelo Código Cooperativo e pelo Decreto-Lei n.º 502/99, de
19 de Novembro.

ARTIGO 2.º

Sede e ramo

COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Construção,
C. R. L., tem a sua sede em Ribas de Cima, freguesia de Fanhões,
concelho de Loures, desenvolvendo a sua actividade principal na ha-
bitação e construção para os seus membros.

ARTIGO 3.º

Objecto social

COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Construção,
C. R. L., tem por objecto social principal a promoção, construção
ou aquisição de fogos para a habitação dos seus membros bem como
a sua manutenção, reparação ou remodelação, podendo ainda pro-
mover o tratamento das áreas envolventes dos empreendimentos
por que é responsável, incluindo zonas de lazer, e assegurando a
manutenção permanente das boas condições de habitabilidade dos
edifícios.

CAPÍTULO II

Capital, títulos, reservas e fundos

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social da COOPRIJOVEM � Cooperativa de Ha-
bitação e Construção, CRL, é variável e ilimitado, sendo o seu
montante mínimo inicial de 6000 euros, o qual se encontra total-
mente realizado pelos cooperadores fundadores.

2 � O capital social é constituído por títulos nominais de 50 eu-
ros cada um, devendo cada cooperador subscrever, no mínimo, 20
deles.

3 � O capital subscrito poderá ser aumentado por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Realização do capital

Cada título subscrito deverá ser integralmente realizado em dinhei-
ro no acto de subscrição.

ARTIGO 6.º

Títulos de investimento

1 � COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Construção,
C. R. L., poderá emitir títulos de investimento sempre que a assem-
bleia geral o delibere, cabendo a esta fixar a taxa de juro e demais
condições de emissão e de reembolso.
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2 � Os títulos de investimento são nominativos e transmissíveis
nos termos legais em que o são os títulos de capital.

ARTIGO 7.º

Reservas e fundos

As reservas da Cooperativa são:
a) Reserva legal;
b) Reserva para a educação e formação de cooperativas;
c) Fundo para conservação e reparação;
d) Fundo para construção.

ARTIGO 8.º

Reserva legal

A reserva legal destina-se a cobrir eventuais perdas de exercício,
sendo integrada por meios líquidos e disponíveis.

Revertem para esta reserva:
a) Os excedentes anuais líquidos, a fixar anualmente pela assem-

bleia geral, no mínimo de 5%;
b) Os juros provenientes de depósitos das importâncias da reser-

va legal;
c) Os excedentes líquidos gerados por operações com não mem-

bros.
ARTIGO 9.º

Reserva para educação e formação

A reserva para educação e formação cooperativa destina-se a
cobrir despesas com a educação cooperativa e a formação cultural e
técnica dos cooperadores, trabalhadores e da comunidade, à luz do
cooperativismo e das necessidades da Cooperativa, sendo constituída
por:

a) A parte dos excedentes anuais líquidos provenientes das opera-
ções com os cooperadores que for estabelecida em assembleia geral,
numa percentagem não inferior a 1%;

b) Os donativos e subsídios que foram especialmente destinados
ao seu fim;

c) Os rendimentos resultantes da aplicação da própria reserva.

ARTIGO 10.º

Fundo para conservação e reparação

1 � O fundo para conservação e reparação destina-se a financiar
obras de conservação, reparação e limpeza do património proprie-
dade da Cooperativa.

2 � Reverterá para este fundo a comparticipação mensal dos
membros que usufruam de habitação, a fixar anualmente pela assem-
bleia geral.

3 � O valor da comparticipação referida no número anterior terá
como base a área coberta de cada fogo.

ARTIGO 11.º

Fundo para construção

1 � O fundo para construção destina-se a financiar a construção
ou aquisição de novos fogos ou instalações sociais da Cooperativa.

2 � Este fundo é constituído por um montante não superior a
10%, a fixar pela assembleia geral dos valores referidos na alínea g)
do artigo 25.º destes estatutos.

CAPÍTULO III

Cooperadores

ARTIGO 12.º

Quem poderá ser membro

1 � Podem ser membros da COOPRIJOVEM � Cooperativa de
Habitação e Construção, C. R. L., todas as pessoas que, preenchen-
do os requisitos e condições previstas no Código Cooperativo e na
legislação complementar requeiram à direcção que as admita.

2 � Sem prejuízo das condições referidas no n.º 1, a
COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Construção, C. R. L.,
pode condicionar a admissão de novos membros à existência de
programas de construção em que os candidatos possam ser integra-
dos.

3 � O número de membros da Cooperativa é variável e ilimitado
e os seus cooperantes fundadores seis.

ARTIGO 13.º

Membros menores

Podem ser membros da COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habi-
tação e Construção, C. R. L., pessoas de menor idade, regulando-se
as condições do exercício, por eles, dos respectivos direitos sociais
pelo Código Civil português.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposição geral

ARTIGO 14.º

Órgãos

1 � São órgãos da Cooperativa:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � A duração do mandato dos titulares dos órgãos sociais é de

quatro anos.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Definição, composição e deliberação da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão social supremo da Cooperativa
e as suas deliberações, tomadas nos termos legais, são obrigatórias
para os restantes órgãos da Cooperativa e para todos os membros
desta.

2 � Participam na assembleia geral todos os cooperadores no
pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

Mesa

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e por um vice-presidente.

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir
à mesa e dirigir os trabalhos, verificar as condições de elegibilidade
dos candidatos aos órgãos sociais e conferir posse aos cooperadores
eleitos para aqueles.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordi-
nárias de acordo com as determinações do Código Cooperativo.

2 � A assembleia geral, para eleição dos titulares dos órgãos so-
ciais da Cooperativa reunirá até 31 de Dezembro do ano correspon-
dente às eleições.

ARTIGO 18.º

A convocatória de assembleia geral, quórum, a sua competência,
deliberação e votação obedecem ao respectivo articulado do Código
Cooperativo.

ARTIGO 19.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão, em regra, tomadas
por maioria simples de votos, com excepção das que a lei exige
maioria qualificada de dois terços de votos expressos.

2 � As alterações dos estatutos serão apreciadas em assembleia
geral expressamente convocada para o efeito, requerendo a votação
de uma maioria qualificada.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 20.º

Composição

A direcção é composta por um presidente, que designará quem o
substitui nas suas faltas e impedimentos, um secretário e um tesou-
reiro.
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ARTIGO 21.º

Forma de obrigar a Cooperativa

1 � A COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Constru-
ção, C. R. L., fica obrigada com a assinatura de dois membros de
direcção, em que um desses membros é sempre o presidente da di-
recção.

2 � Nos documentos de pagamento e levantamento de fundos é
obrigatória a assinatura do tesoureiro.

3 � Nos actos de mero expediente, por uma assinatura de qual-
quer membro da direcção.

ARTIGO 22.º

Poderes de representação e gestão

A direcção pode delegar poderes de representação e administra-
ção para a prática de certos actos ou de certas categorias de actos
em qualquer dos seus membros, em gerentes ou noutros mandatários.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 23.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um único titular, competindo-
-lhe, nos termos legais, o controle e a fiscalização da Cooperativa.

CAPÍTULO V

Da propriedade dos fogos

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 24.º

Regime da propriedade dos fogos

Na COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Construção,
C. R. L., vigorarão os seguintes regimes da propriedade dos fogos:

a) Propriedade individual;
b) Propriedade colectiva, com manutenção na cooperativa da

propriedade dos fogos.
ARTIGO 25.º

O custo dos fogos construídos pela COOPRIJOVEM � Coopera-
tiva de Habitação e Construção, C. R. L., corresponde à soma dos
seguintes valores:

a) Custo do terreno e infra-estruturas;
b) Custo dos estudos e projectos;
c) Custo da construção e dos equipamentos complementares quando

integrados nas edificações;
d) Encargos administrativos com a execução da obra;
e) Encargos financeiros com a execução da obra;
f) Montante das licenças e taxas até à entrega do fogo em condi-

ções de ser habitado;
g) Fundo para construção, a fixar pela assembleia geral, em mon-

tante não superior a 10% da soma dos valores referidos nas alíneas
a) a f) deste artigo.

SECÇÃO II

Da propriedade colectiva dos fogos

ARTIGO 26.º

Modalidade de atribuição dos fogos

No regime de propriedade colectiva, os fogos são cedidos aos
cooperadores numa das seguintes modalidades:

a) Atribuição do direito de habitação;
b) Inquilinato cooperativo.

ARTIGO 27.º

Direito aplicável

Em qualquer uma das modalidades referidas no artigo anterior,
aplicar-se-ão as regras do Decreto-Lei n.º 502/99, de 19 de
Novembro.

SECÇÃO III

Da propriedade individual dos fogos

ARTIGO 28.º

Transmissão dos fogos

1 � No regime de propriedade individual dos fogos o direito de
propriedade é transmitido pela cooperativa aos cooperadores medi-
ante um contrato de compra e venda.

2 � Os cooperadores poderão alienar os fogos da sua propriedade
após o integral pagamento do respectivo preço.

ARTIGO 29.º

Direito de preferência

A COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Construção,
C. R. L., tem direito de preferência em caso de alienação de fogos
cuja construção ou aquisição não tenha havido apoios financeiros
do Estado.

CAPÍTULO VI

Disposição final

ARTIGO 30.º

Regulamentos internos

1 � A COOPRIJOVEM � Cooperativa de Habitação e Constru-
ção, C. R. L., poderá efectuar regulamentos internos que vinculam
os cooperadores.

2 � Os regulamentos internos, para obrigarem os cooperadores,
terão de ser propostos pela direcção para serem discutidos e apro-
vados em assembleia geral convocada expressamente para esse fim.

1 � Os casos omissos nos presentes estatutos, são regulados pe-
las disposições do Código Cooperativo e demais legislação aplicá-
vel.

4 � É escolhido o foro da comarca de Lisboa para todas as ques-
tões a dirimir entre cooperadores e a cooperativa ou entre aqueles
relativamente a esta.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Paula. 13543229

TÁXIS � ESTACAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 363;
identificação de pessoa colectiva n.º P504313142; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20010410.

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2001, exarada de fl.
113 a fl. 114 do livro n.º 336-B do 1.º Cartório Notarial de Vila
Franca de Xira, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Del-
fim Lourenço de Amorim e Clarisse Rodrigues da Cunha Amorim,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis � Estacal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de 5 de Outubro, lote 85, Bairro do Estacal Novo, fre-
guesia de Santa Iria de Azoia, concelho de Loures.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto: indústria de transportes em auto-
móveis com ou sem taxímetro.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em nu-
merário, representado por duas quotas de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois sócios
que desde já ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é suficien-
te a assinatura de um gerente.
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5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e
dos sócio não cedentes, tendo estes o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo a sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
11468149

AUTO TÁXIS RIO TORTO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 362;
identificação de pessoa colectiva n.º P505247518; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20010410.

Certifico que por contrato particular de 19 de Março de 2001,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Amílcar dos Santos Fi-
dalgo, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Rio Torto, Sociedade
Unipessoal, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Praceta de Antero de Quental, 1, 1.º,
direito, freguesia de Bobadela, concelho de Loures.

1 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2 � Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fi-
liais, sucursais e agências em território nacional ou estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
já entrado na caixa social, é de 1 002 410$ e corresponde a uma
única quota de 1 002 410$, pertencente ao sócio Amílcar dos San-
tos Fidalgo.

6.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Amílcar dos Santos
Fidalgo, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

7.º

Os negócios jurídicos, que deverão servir a prossecução do objecto
social, entre o único sócio e a sociedade ficam desde já autorizados.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13549723

FUNERÁRIA CENTRAL DO PRIOR VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 361;
identificação de pessoa colectiva n.º P505333368; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20010410.

Certifico que, por escritura de 21 de Março 2001, exarada de fl.
5 a fl. 6 do livro n.º 162-A do Cartório Notarial de Odivelas, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre Luís Fernando Ramos
Batista, e Jorge Alberto da Cunha Cardoso, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Funerária Central do Prior Ve-
lho, L.da, e tem a sua sede na Rua do Maestro Lopes Graça, 4, rés-
-do-chão, direito, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas
de representação social.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades funerárias.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros
(equivalente a 1 002 410$) e está dividido em duas quotas iguais, no
valor nominal de 2500 euros (equivalente a 501 205$) cada, per-
tencentes uma a cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a cin-
co vezes ao capital social.

CAPÍTULO IV

Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, podendo ser ou não remunerada,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta dos dois
gerentes.

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos
aos negócios sociais.

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
-lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as ces-
sões totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios depen-
dem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios
não cedentes em segundo.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13549715

LOURO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 360;
identificação de pessoa colectiva n.º 974417335; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010410.

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro de 1998, exarada de
fl. 13 v.º a fl. 15 v.º do livro n.º 73-H do 7.º Cartório Notarial de
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Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José Manuel
Rodrigues da Costa, João José Martins Louro e Fernando Franclim
Vieira Dias, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Louro & Dias, L.da, e fica com a sua
sede na Rua do Olival, lote ST, 1.º, frente, Bairro da Boavista, Ca-
marate, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de instalações eléctricas,
actividades de arquitectura, de engenharia civil e técnicas afins.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
2 700 000$, dividido em três quotas iguais de 900 000$, uma de cada
sócio.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas
condições a fixar em assembleia geral, e poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante igual ao
capital social.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos  depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os só-
cios em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração conforme a mesma deliberar,  vinculando-se a
sociedade em todos os seus actos e contratos com as assinaturas
conjuntas de dois gerentes.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
§ 2.º  Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente,
em letras de favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente
do seu, em agrupamentos complementares de empresas e em socie-
dades reguladas por leis especiais.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543008

TÁXIS CORSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500421889.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

4 de Maio de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13544446

AUTO TÁXIS AMARAL & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 500506906; inscrições n.os 13 e
14; números e data das apresentações: 2 e 3/20010419.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 2/20010419.
Facto: designação de gerente.
Gerente: Nuno Gonçalo Bombico Rodrigues.
Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Foi alterado o artigo 3.º do pacto que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a 1 002 410$ que corresponde à soma de
duas quotas iguais: uma quota de valor nominal de 2500 euros ou
seja 501 205$, pertencente à sócia Antónia Maria Bombico Rodri-
gues, uma quota de igual valor nominal de 2500 euros, ou seja
501 205$, pertencente ao sócio Nuno Gonçalo Bombico Rodrigues.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11468165

AUTO TÁXIS PERNA DE PAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4677/
20010419; identificação de pessoa colectiva n.º 500456267; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20010419.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo urna a cada um dos só-
cios, Sabino Ferreira dos Santos e Maria Adília Pereira Monteiro.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13544373

GABIMÓVEL � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO INFANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 501189319; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 14/20010418.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2000, exarada
de fl. 35 a fl. 38 do livro n.º 111-I do 2.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi aumentado o capital de 15 000 000$ para 20 048 200$
tendo sido alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
55 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Soares dos San-
tos; uma de 24 800 euros, pertencente ao sócio Artur Jorge Mar-
ques dos Santos; uma de 20 000 euros, pertencente ao sócio José
Domingos Marques dos Santos; uma de 100 euros, pertencente à sócia
Ana Cláudia Rocha Peixoto dos Santos Ferreira Santos; e uma de
100 euros, pertencente ao sócio José Osvaldo Laranjeira Rodrigues
Gomes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares da capi-
tal, até ao montante de 2 000 000$, na proporção das respectivas
quotas, desde que assim seja deliberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13536559

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5494;
identificação de pessoa colectiva n.º 501590730; inscrição n.º 11 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 18 e of. 16/20010411.
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Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2000, exarada
de fl. 148 a fl. 150 v.º do livro n.º 328-B do 1.º Cartório Notarial
de Vila Franca Xira foram alterados os artigos 3.º, corpo, e 4.º, do
contrato, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
250 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas no valor de
62 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Filipe Manuel
Alves, Jorge Manuel Esteves Alves e Pedro Miguel Esteves Alves,
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura
conjunta de dois gerentes para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Mais se certifica que foi efectuado o seguinte acto de registo:
6 � Of. Apresentação n.º 16/20010411 � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções.
Gerente: Maria Leontina Antunes Esteves Alves.
Causa: cessão
Data: 28 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13593970

PORTELACARGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 366;
identificação de pessoa colectiva n.º P505240777; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20010411.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2000, exarada
de fl. 146 a fl. 147 do livro n.º 328-B do 1.º Cartório Notarial de
Vila Franca de Xira, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre
Pedro Miguel Esteves Alves e Jorge Manuel Esteves Alves, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORTELACARGO � Trans-
portes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Santo António,
lote 163, Alto das Eiras, freguesia de Santa Iria da Azóia, concelho
de Loures.

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.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias.

3.º

O capital social é de 50 000 euros e encontra-se integralmente
realizado em numerário e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguei Esteves Alves; uma no valor nominal de 25 000 euros, per-
tencente ao sócio Jorge Manuel Esteves Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo que reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543563

OUMAR, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 365;
identificação de pessoa colectiva n.º P505377179; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20010411.

Certifico que, por escritura de 6 de Março de 2001, exarada de
fl. 73 a fl. 75 do livro n.º 249-M do 21.º Cartório Notarial de Lis-
boa foi constituída a sociedade em epígrafe entre Alpha Oumar
Diallo, Aissatou Diallo e Alpha Oumar Diallo, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Oumar, Construções, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Pinheiro Chagas, 1, 4.º, esquerdo, 2685 Sacavém,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures, e durará por tempo inde-
terminado 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 su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
construção civil, pedreiro, carpinteiro, marteleiro, servente, arma-
dor de ferro, pintor.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 300 000$, e está dividido nas seguintes quotas: uma do valor no-
minal de 650 000$, pertencente ao sócio Alpha Oumar Diallo, uma
de 325 000$, pertencente ao sócio Alpha Oumar Diallo, e outra de
325 000$, pertencente à sócia Aissatou Diallo.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de um ge-
rente 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 ou-
tros 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 primei-
ro lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, direi-
to 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 entenda
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 míni-
ma de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

8.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios e continuará com os herdeiros ou representante do
sócio falecido ou interdito.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral,
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bem como efectuar prestações suplementares de capital até 10 ve-
zes o capital social à data da deliberação.

10.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 des-
de já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social junto do Banco BPI, S. A., afim de fazer face às despesas as
com esta escritura, seus registos e publicação bem como para a aqui-
sição de equipamento necessário aos serviços da sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543555

M. F. SOUSA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3468,
livro C-9, fl. 146 v.º; identificação de pessoa colectiva n.º 500969957;
inscrição n.º 10 194, F-12; número e data da apresentação: 12/
20010416.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2001.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543180

GARCINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5220;
identificação de pessoa colectiva n.º 501509461; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 13/20010416.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
8 � Apresentação n.º 13/20010416.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente, João Garcia; vice-presi-

dente, Maria Fernanda Henriques Martins Garcia; administrador, Ivo
Henriques Martins.

Conselho fiscal: presidente, Salgueiro, Castanheira e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Cabo
Verde, 3, rés-do-chão, Lisboa, representada por Fernando da Silva
Salgueiro, revisor oficial de contas, residente na Avenida de 11 de
Setembro, 14, 7.º, B, Amadora; suplente, Maria do Céu dos Reis
Roseiro Pinto de Almeida, viúva, revisor oficial de contas, residen-
te na Rua da Cidade de Cardif, 42, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543865

TER � TRANSPORTES EUROPEUS RÁPIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 788/
990823; identificação de pessoa colectiva n.º 502937904; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 6/20010412.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
13 � Apresentação n.º 6/20010412.
Facto: designação de gerente.
Gerente: Manuel Fernandes Filipe.
Data da deliberação: 11 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543741

HOLDICONSTRÓI, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 107/
20001229; identificação de pessoa colectiva n.º P505234530; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20010412.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
2 � Apresentação n.º 3/20010412.
Facto: eleição dos órgãos sociais para o triénio 2000-2003.
Administrador único: José Carlos Pereira Abrantes Neves, casado,

residente na Avenida do Visconde Valmor, 69, 4.º, Lisboa.
Fiscal único efectivo: Pedro Roque & Crisóstomo Real, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida do Visconde
Valmor, 69, 4.º, Lisboa, revisor oficial de contas, representada por
Pedro Nuno Ramos Roque, casado, residente na Avenida do Viscon-
de de Valmor, 69, Lisboa; fiscal único suplente, Jaime Matos, Cas-
tanheira Guilherme e Martins da Silva, revisor oficial de contas, com
sede na Avenida do Brasil, 21, 3.º, Lisboa, representada por Jaime
Abrantes da Silva Matos, casado, residente na Avenida do Brasil, 1,
3.º, Lisboa.

Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino Mar-
racho. 13166263

CINA-MER � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 378;
identificação de pessoa colectiva n.º 505401665; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/20010418.

Certifico que, por escritura de 5 de Abril de 2001, exarada de
fl. 23 a fl. 24 v.º do livro n.º 177-J do Cartório Notarial de Mosca-
vide, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Namerique Go-
mes e Eduardo Mendes, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Cina-Mer � Construção Civil, L.da,
vai ter a sua sede na Urbanização Quinta da Fonte, Praceta de José
Fontana, lote 4, 4.º, esquerdo, na Apelação, freguesia de Apelação,
concelho de Loures.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação social em qualquer lugar do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em construção civil.
§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsa-

bilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o ob-
jecto seja diferente do seu, em sociedade reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas e em agrupamen-
tos europeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada sócio.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representado todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até 50 000 euros.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas, total ou parcial, a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando a so-
ciedade em primeiro lugar e os restantes sócios em segundo lugar do
direito de preferência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

6.º

A sociedade pode amortizar as quotas sem consentimento dos
respectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem ob-
jecto de arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de apreen-
são judicial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em con-
sequência de um processo judicial.
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§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consenti-
mento dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de
alguma obrigação sem prévio e expresso consentimento da socie-
dade, bem como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou
insolventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar
do último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede
da sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se
vencerá no 30.º dia a contar da data da deliberação de amortização.

7.º

As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço, po-
dendo a sociedade deliberar que, em sua vez sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13543946

AVALINOVA � AVALIAÇÃO E CONSULTADORIA
DE PROJECTOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 376;
identificação de pessoa colectiva n.º P505293463; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20010418.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2000, exarada
de fl. 39 a fl. 40 do livro n.º 626-B do 4.º  Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Catarina Ma-
ria Gali de Carvalho Macedo e Noémia Neves Félix, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AVALINOVA � Avaliação e
Consultadoria de Projectos de Formação Profissional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
7, 7.º, direito, freguesia de Portela, concelho de Loures.

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 na avaliação de projectos de for-
mação profissional, consultaria de formação, profissional, compra,
venda, instalação e manutenção de materiais e equipamentos de
escritório e formação.

Criação de espaços para formação e escritórios.
Formação geral e profissional.
Consultadoria financeira de projectos de formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de va-
lor nominal de 900 000$, pertence à sócia Catarina Maria Gali de
Carvalho Macedo e uma do valor nominal de 102 410$, pertencen-
te à sócia Noémia Neves Félix.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete às sócias, que desde
já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção da gerente Catarina Maria Gali
de Carvalho Macedo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543920

Q. C. A. � COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503732664; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 14/20010412.

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2000, exarada de
fl. 20 a fl. 22 do livro n.º 128-B do Cartório Notarial de Tavira,
foram alterados os artigos 4.º, 7.º e 9.º, do contrato, que passam a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 10 000 000$, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do va-
lor nominal de 7 000 000$, pertencente ao sócio Vasco Machado
Monteiro, e duas iguais no valor nominal de 1 500 000$ cada uma,
pertencentes respectivamente, à sócia Maria José do Rosário da
Costa da Cunha Serrão e ao sócio Arnaldo Correia da Cunha Serrão.

7.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele caberá a
dois ou mais gerentes nomeados em assembleia geral, a qual fixará
os termos e condições do respectivo exercício.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus ac-
tos ou contratos:

a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador com poderes específicos para

o efeito.
3 � Os gerentes terão os mais amplos poderes de gestão e repre-

sentação da sociedade nomeadamente para:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente;
b) Adquirir, alienar, permutar ou, por qualquer forma, onerar os

bens móveis e imóveis da sociedade
c) Tomar ou dar de arrendamento, bem como alugar, quaisquer

bens ou parte dos mesmos;
d) Contrair empréstimos, assumir obrigações e prestar garantias

através de todo e qualquer meio legal ou estatutariamente permitido.
4 � Fica vedado aos gerentes responsabilizar a sociedade em ac-

tos, documentos e obrigações estranhos ao objecto da mesma, de-
signadamente em letras de favor, fianças, avales, abonações e actos
semelhantes.

9.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao valor do capital social, nos termos a deliberar em assembleia geral.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral.

O texto completo na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13896180

J. C. FRANCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8004;
identificação de pessoa colectiva n.º 502431989; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 12/20010420.

Certifico que, por escritura de 28 de Março de 2001, exarada de
fl. 115 a fl. 117 do livro n.º 309-H do 18.º Cartório Notarial de
Lisboa, foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato que passam
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a girar sob a firma J. C. Franco � Socie-
dade Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua de Francisco Marques
Beato, 19-B, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros, e
corresponde à soma de três quotas, sendo duas do valor nominal de
150 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Célia Marina
Galrito Cardoso Franco e Abílio José Galrito Cardoso Franco e ou-
tra de 200 000 euros, pertencente à sócia Gertrudes Célia Galrito
Gordo.
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O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13539655

CELISCONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8395;
identificação de pessoa colectiva n.º 502541440; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 5/20010418.

Certifico que, por escritura de 17 de Janeiro de 2001, exarada de
fl. 17 a fl. 18 do livro n.º 169-J do Cartório Notarial de Moscavide,
foi aumentado o capital de 800 000$ para 1 002 410$ tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro e dividido nas duas quotas seguintes: uma quota do valor
nominal de 2500 euros, pertencente em comum e sem determina-
ção de parte ou direito aos sócios Celestino Fernandes e Maria Eduar-
da Fonseca Fernandes; e urna quota do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Júlia Maria Andrade Reia.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543938

M. X. CAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9054;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725346; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 13/20010418.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
15 � Apresentação n.º 13/20010418.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente, Agostinho Alberto Bento

da Silva Abade; vogais: Manuel Eugénio Dias Ferreira, Miguel José
Cosme da Silva Xavier:

Conselho fiscal: presidente, Pedro Ferreira Pinto Guerra; vogais:
Carlos António Sereno; Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Vieira dos Reis;
suplente, José Barata Fernandes, revisor oficial de contas.

Período: quadriénio 1999-2002.
Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543881

TRANSCAPA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
CARLOS & PATRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9501;
identificação de pessoa colectiva n.º 502779160; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 16/20010418.

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2001, exarada de
fl. 40 a fl. 42 do livro n.º 240-E do 17.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi aumentado o capital de 2 000 000$ para 10 000 000$, ten-
do sido alterados o artigo 3.º e § único do artigo 4.º do contrato
social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores constantes da escrita, é de 10 000 000$,
e corresponde à soma de seguintes quotas: três quotas iguais do va-
lor nominal de 2 500 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Sílvia Maria Salvador da Silva, Adélia Maria Salvador da Sil-
va e Carlos Alberto Parreira da Silva; uma quota do valor nominal

de 2 480 000$, pertencente ao sócio António Henrique Antunes
Salvador; uma quota do valor nominal de 20 000$, pertencente à
sócia Patrícia Filipa da Silva Salvador.

ARTIGO 4.º

§ único.  Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura de um ge-
rente, com excepção da compra e venda de veículos automóveis,
em que é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13543954

ALVES & JESUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2099;
identificação de pessoa colectiva n.º 500310254; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 13/20010419.

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro de 2001, exarada a
fl. 74 v.º do livro n.º 448-D do 11.º Cartório Notarial de Lisboa foram
alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato, que passam a ter a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 000$ e
corresponde à soma de três quotas: uma de 20 000 000$, perten-
cente ao sócio Bruno Alexandre Dinis Rodrigues, uma de
20 000 000$, pertencente à sócia Susana Sofia Diniz Rodrigues, e
uma de 60 000 000$, pertencente à sócia Emília Maria Matias Dinis.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, será exercida por sócios ou não sócios, tudo conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam, porém, desde já designados gerentes, os sócios Bruno
Alexandre Dinis Rodrigues e Emília Maria Matias Dinis.

3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13542281

CAPITALGARVE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

(Anteriormente CAPITALGARVE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 737;
identificação de pessoa colectiva n.º 501587586; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 15/20010418.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2000, exarada
de fl. 27 a fl. 30 do livro n.º 111-I do 2.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi aumentado o capital de 5 000 000$ para 20 048 200$ ten-
do sido alterado o contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade constituída sob a forma de sociedade anónima,
adopta a firma CAPITALGARVE � Empreendimentos Imobiliári-
os, S. A., durará por tempo indeterminado, e rege-se pelo presente
contrato de sociedade e pela legislação aplicável às sociedade anóni-
mas.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, lote
66, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por deliberação da administração, a sociedade pode transfe-
rir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e, bem assim, criar e extinguir filiais, sucursais, delegações,
agências ou quaisquer outras formas locais de representação.
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ARTIGO 2.º

1 � O objecto social é a compra e venda de imóveis e constru-
ção civil.

2 � A sociedade pode participar em sociedades com objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais, e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 100 000 euros, representado por 100 000 acções com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis, observados os limites legais, segundo a vontade do accio-
nista 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 de 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 emitir
obrigações não convertíveis em acções.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
mobilidade de juro ou reembolso que a lei permita.

4 � A sociedade poderá, nos termos e condições previstas na lei,
adquirir acções próprias e alheias, e realizar sobre elas todas as ope-
rações legalmente autorizadas.

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
acções, 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
constituída por todos os accionistas com direito a voto e que, com
a antecedência mínima de 10 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 inferiores a 100 poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então
representar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fa-
zer representar nas reuniões da assembleia geral, mediante carta ou
procuração.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão represen-
tadas por um membro da sua administração ou direcção ou por quem
estas indicarem.

6 � Os administradores e o fiscal único deverão estar presentes
nas reuniões da assembleia geral, e mesmo que não disponham de
direito de voto, poderão intervir nos trabalhos, apresentar propos-
tas 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 pre-
sidente da mesa, ou por quem o substitua, com antecedência mínima
de 30 dias, mediante publicação de anúncios nos termos da lei, sen-
do, no entanto, substituída por cartas registadas enviadas aos accio-
nistas com, pelo menos, 30 dias de antecedência, em relação à data
da reunião da assembleia, sempre que todas as acções forem nomi-
nativas

2 � A assembleia geral ordinária 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 não poder funcio-
nar na primeira data marcada.

4 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
administração, pelo conselho fiscal ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes a 20% do capital social da so-
ciedade e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida
por notário em que se 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 será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, accionistas
ou não, designados pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração é eleito por quatro anos, sendo
sempre permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, e será remu-
nerado ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

O presidente do conselho de administração representa a sociedade,
em juízo e fora dele, activa ou passivamente, competindo-lhe espe-
cialmente convocar e dirigir as reuniões do conselho de
administração.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos precisos termos

do respectivo instrumento de mandato.
2 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um

administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e
a um suplente, eleitos por quatro anos, sendo sempre permitida a
reeleição, 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

Para o quadriénio de 2000 a 2003 são desde já nomeados para os
órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente, José Osvaldo Laranjeira Rodrigues
Gomes; secretário, Ana Cláudia Rocha Peixoto dos Santos Ferreira
Santos.

Conselho de administração: presidente, Vítor Manuel Soares dos
Santos; vogais: Artur Jorge Marques dos Santos e José Domingos
Marques dos Santos.

Fiscal único, efectivo, Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas com o n.º 165, representada por Vítor Manuel Ro-
drigues de Oliveira, divorciado, residente em Lisboa, na Rua de Ra-
malho Ortigão, 17, 3.º, revisor oficial de contas n.º 482; suplente,
Hélia Santos Duarte Félix, casada, residente em Santarém, na Rua
da Ateneu Comercial, lote 4, revisor oficial de contas n.º 991.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13536575
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VISUALCARP � ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO
DE CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 379/
20010419; identificação de pessoa colectiva n.º P505374064; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade tem a forma de sociedade por quotas e adopta a fir-
ma VISUALCARP � Assentamento e Fornecimento de Carpintarias,
L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Luísa Costa
Dias, Vivenda Gracelino, 1.º, esquerdo, Catujal, freguesia de Unhos,
concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação social, em ter-
ritório nacional ou estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste na montagem e fornecimen-
to de carpintaria tradicional e industrial. Remodelação de interiores.
Empreitadas e subempreitadas de construção civil. Outros serviços
prestados às empresas.

2 � A sociedade poderá subscrever ou adquirir participações em
quaisquer sociedades, mesmo as que tenham objecto social diferente
do seu, e ainda em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas ou agrupamentos europeus
de interesse económico, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas:

a) A sócia Maria Fernanda Nunes Salta subscreve e realiza uma
quota de 2375,00 euros;

b) O sócio José Manuel Nunes Daniel subscreve e realiza uma quota
de 2375,00 euros;

c) O sócio Paulo Jorge Nunes Salta subscreve e realiza uma quota
de 250,00 euros.

ARTIGO 5.º

Amortização das quotas

1 � À sociedade assiste o direito de amortizar quotas sempre que
se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando as quotas sejam objecto de penhora, arresto, arrola-

mento ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou
ainda quando se verifique a eminência destas situações.

2 � A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada
em reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar
até 90 dias após o conhecimento do facto pela gerência.

3 � A contrapartida da amortização será o acordado, no caso da
alínea a), e o valor nominal das quotas amortizadas nos casos pre-
vistos na alínea b), salvo se o valor das quotas resultante do último
balanço for inferior, pois neste caso será este o valor da contrapar-
tida a pagar pela amortização.

4 � O pagamento dos valores previstos no número anterior será
efectuado mediante depósito do respectivo preço, em seis presta-
ções semestrais, na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem de
direito, e a comunicação ao mesmo por carta registada com aviso
de recepção, sendo o registo efectuado a favor da sociedade median-
te apresentação da acta da respectiva deliberação.

5 � As prestações em dívida não vencerão juros.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral que lhe sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante global do capi-
tal social.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a terceiros, não sócios, depende sempre do
consentimento da sociedade, ficando os sócios não cedentes com
direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades ou prazos, serão convocadas por carta registada com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais, ainda que tais assembleias se efectuem sem observância de for-
malidades prévias, por outros sócios ou por qualquer outra pessoa,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

3 � O mandato conferido nos termos do número anterior pode
vigorar por tempo indeterminado.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A administração da sociedade, a sua representação fora e em
juízo, activa e passivamente, ficam a cargo da gerência, a qual pode
ser composta por um ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ou não ter direito a remuneração, sendo
que esta, a existir, será fixada pela assembleia geral. A remuneração
dos gerentes poderá consistir, total ou parcialmente, na participa-
ção nos lucros da sociedade, conforme o deliberado em assembleia
geral.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer um dos
gerentes.

4 � A sociedade pode constituir mandatários para os fins e efei-
tos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 � Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das
Sociedades Comerciais os lucros apurados em cada exercício, depois
de deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou reinte-
gração da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral, por maioria simples dos votos e sem sujeição a qual-
quer limite mínimo de distribuição aos sócios.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos aos sócios adian-
tamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos legais.

ARTIGO 11.º

Dissolução

Dissolvida a sociedade, mesmo que por deliberação dos sócios, o
activo e o passivo serão adjudicados aos sócios na proporção das
suas quotas.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 12.º

Gerentes

Ficam desde já nomeados gerentes José Manuel Nunes Daniel e
Maria Fernandes Nunes Salta, residentes na Rua de Maria Luísa Costa
Dias, Vivenda Gracelino, 1.º, esquerdo, Catujal, 2685 Unhos.

ARTIGO 13.º

Despesas

1 � A sociedade assumirá todas as despesas inerentes à sua cons-
tituição e registo.

2 � Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos do ar-
tigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais, a
efectuar o levantamento do capital social, realizado e depositado
no Banco Espírito Santo, balcão de Sacavém, para efeitos do paga-
mento de despesas de constituição, registo e início da actividade da
sociedade.
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ARTIGO 14.º

Celebração de contratos

Nos termos e para os efeitos das alíneas c) e d) do artigo 19.º do
Código das Sociedades Comerciais ficam os gerentes autorizados a
celebrar, alterar, aditar ou fazer cessar, antes do registo definitivo
do contrato de sociedade, contratos de trespasse, cessão de explora-
ção, contratos de arrendamento, para habitação, comercial ou ou-
tro fim, contratos de aquisição, venda e permuta de bens imóveis,
de prédios rústicos ou urbanos, incluindo fracções de prédios urba-
nos, contratos de compra e venda de bens móveis, incluindo auto-
móveis e outros móveis sujeitos a registo, contratos de aquisição e
fornecimento de mercadorias, contratos de empreitadas, contratos
de prestação de serviços, mandatos, contratos de trabalho, contra-
tos de depósito, contratos de agência e de comissão, contratos de
transporte, contratos de locação financeira de bens móveis ou imó-
veis, contratos de aluguer de bens móveis, cessão de créditos ou de
posição contratual, contratos de seguro de qualquer espécie, contra-
tos de financiamento, comparticipação, apoio ou incentivo de ac-
tos ou actividades, incluindo com o Estado ou entidades públicas ou
particulares e contratos de fornecimento de água, electricidade, te-
lefone e telefax que sejam necessários inerentes ao funcionamento
da sociedade, bem como abrir e movimentar contas bancárias em
nome da sociedade, prestar, constituir, beneficiar e fazer cessar cau-
ções, fianças, avales ou outro tipo de garantia, incluindo hipoteca e
penhor ou outros ónus sobre bens imóveis ou móveis.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543202

TECNIAMPER � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 949/
980805; identificação de pessoa colectiva n.º 501948775; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 7/20010420.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do pacto, que
passam a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade, fica atribuída, como direito espe-
cial, ao sócio Filipe Alexandre Diogo Cotrim Nunes, sendo suficien-
te a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade, em todos
os seus actos e contratos.

2 � A gerência poderá não ser remunerada, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade pode constituir mandatários, para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

4 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos,
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente fianças, abona-
ções, letras de favor, ou outros documentos de natureza semelhante.

O texto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta
respectiva.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13542354

FERAL � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9696/
920824; identificação de pessoa colectiva n.º 502834994; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 4 e 5/20010420.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Apresentação n.º 4/20010420 � of. � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções.
Gerente: Pedro Miguel Pinto Mendes Pereira de Queiroz.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Março de 2001.

E foram alterados os artigos 3.º e 11.º do pacto, que passam a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, represen-
tado por duas quotas de 4500 euros e 500 euros, pertencentes à so-
ciedade Centro de Diagnóstico Dr. Carvalho de Almeida, L.da

11.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos e para a sua representação em juízo e fora dele activa e pas-
sivamente.

O texto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta
respectiva.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 11430478

CONNECTIX � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 386/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º P 505419238; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONNECTIX � Soluções In-
formáticas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Zeca Afonso, 9, 1.º,
direito, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como estabelecer sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultoria em equipamentos infor-
máticos e no estudo e desenvolvimento de programas informáticos;
manutenção, assistência técnica, reparação, comércio a retalho e
por grosso e aluguer de equipamento informático, software, máqui-
nas e equipamentos de escritório; formação na área de informática;
tradução, processamento de texto, dados e secretariado; actividades
fotográficas e reprodução de suportes informáticos e outras activi-
dades conexas com a informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor de
4500 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel de Sousa Gomes
Sequeira dos Santos, e uma de valor de 500 euros, pertencente à sócia
Maria de Lurdes de Sousa Gomes Sequeira dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes
sócios ou não sócios, eleitos em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Pedro Miguel de Sousa Gomes Sequeira dos
Santos.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é necessário a assinatura do gerente Pedro Miguel de
Sousa Gomes Sequeira dos Santos.

ARTIGO 5.º

Fica vedado aos gerentes, sob condição de responderem por per-
das e danos, vincularem a sociedade em actos e contratos alheios
aos negócios sociais, nomeadamente abonações, fianças e letras de
favor.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios; a
estranhos, porém, depende do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo
lugar.
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2 � No caso de a sociedade não preferir a quota e for mais do
que um, os sócios a exercer, posteriormente o direito de preferên-
cia, será a quota objecto de venda, dividida na proporção das quotas
detidas pelos preferentes.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio
falecido, ou os representantes do sócio interdito, que exercerão em
comum os respectivos direitos e serão representados na sociedade
por um escolhido entre eles, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � Será permitida a amortização de qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo do sócio;
b) Por falecimento ou interdição de qualquer sócio desde que, pelos

respectivos herdeiros ou representantes, não seja nomeado um en-
tre eles, que a todos represente na sociedade, no prazo de 30 dias;

c) Sempre que sobre a quota recaia penhora, arresto, arrolamen-
to, providência cautelar não especificada, ou qualquer outro proce-
dimento;

d) Quando a quota deixe de pertencer ao seu titular, em virtude
de partilha subsequente de divórcio ou separação judicial.

2 � O preço a pagar pela amortização será o que resultar do úl-
timo balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convoca-
ção.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13544438

TRÊS DUQUES, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5362;
identificação de pessoa colectiva n.º 501595589; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 2/20010403.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 1997, exarada a
fl. 6 do livro n.º 26-H do Cartório Notarial de Moscavide, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 450 000$ para 1 000 000$. tendo sido
alterado o artigo 2.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma das quatro quotas seguintes: duas
quotas dos valores nominais de 225 375$, pertencentes ao sócio
Artur da Cruz Gomes Rodrigues, e duas quotas dos valores nominais
de 225 175$, pertencentes à sócia Maria Amélia Esteves Rodrigues
Gomes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

6 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salguei-
ra Vaz. 08669627

D. C. F. � DERMO COSMÉTICA FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3178;
identificação de pessoa colectiva n.º 500859388.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543873

CAFÉ RESTAURANTE OS TRÊS IRMÃOS UNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9141/
920120.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício dos anos de 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Paula. 13871013

PICAR O PONTO PAPELARIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 965;
identificação de pessoa colectiva n.º 504264249.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Paula. 13543849

AGNELO COSTA � CONSULTOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 504292404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Paula. 08713545

CÉLIA MONTEIRO & RUI PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6378/
870908; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 17; nú-
meros e data das apresentações: 8 e 9/20010411.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Apresentação n.º 8/20010411 � Of. � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Almerindo Barata de Almeida, por

renúncia, a partir de 26 de Março de 2001.
E foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto, que passam a ter

a seguinte redacção:
3.º

O capital social, totalmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de valor de 2500 euros, perten-
centes uma a cada sócio.

4.º

A gerência social dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos sócios, agora nomeados gerentes, sendo necessária a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos.

O texto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta
respectiva.

18 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543237

ILUSTRA � COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 057/
950508; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20010411.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.ª

O capital social é de 1 002 410$, e redenominado em euros no
valor de 5000 euros, acha-se integralmente realizado e corresponde
à soma de duas quotas dos sócios que são as seguintes: Maria Marga-
rida de Matos Mendes Marques Antunes, uma quota de 501 205$, e
redenominado em euros no valor de 2500 euros, e Daniel José Mar-
ques Antunes, uma quota de 501 205$, e redenominado em euros no
valor de 2500 euros.

O texto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta
respectiva.

18 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543210
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TEXTOS E LOGOS � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 756/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504354493; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20010410.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a execução de trabalhos de publi-
cidade, design, decoração e venda de material informático e servi-
ços de consultadoria na área de publicidade.

O texto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta
respectiva.

17 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino Mar-
racho. 13543172

TUBOS UNIDOS � ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 133/
971104; identificação de pessoa colectiva n.º 503994804; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/20010410.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 1 040 000$ e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota de 520 000$, do sócio Joaquim Manuel Pedro,
uma quota de 260 000$, do sócio João Manuel Amante Dias, e uma
quota de 260 000$, do sócio Vítor Manuel Galvão Pedro.

O texto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta
respectiva.

17 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13899279

CONSTRUPINTA � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9659;
identificação de pessoa colectiva n.º 502826240; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/20010409.

Certifico que, por escritura de 19 de Março de 2001, exarada de
fl. 34 a fl. 35 do livro n.º 20-J do 7.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital de 400 000$ para 2 500 000$, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 500 000$, dividido em duas quotas iguais de 1 250 000$ cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13542990

CENTER ESTILO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 364/
20010412; identificação de pessoa colectiva n.º P 505337991; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010412.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Center Estilo � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 60, 1.º,
sala A, freguesia e concelho de Loures.

2 � O conselho de administração, sem necessidade do consenti-
mento de qualquer outro órgão social, pode deslocar a sede para
qualquer ponto do território nacional.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações noutras so-
ciedades, como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, que está integralmente realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros e encontra-se dividido em 50 000 acções com
o valor nominal de 1 euro cada.

2 � Pode haver títulos de uma a 10 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por concentração ou desdobramento, a expensas do
accionista.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, assinadas por um
administrador e convertíveis a requerimento dos accionistas inte-
ressados.

2 � Os accionistas detentores de acções nominativas têm direito
de preferência no caso de alienação de acções do mesmo tipo.

3 � O direito de preferência mencionado no número anterior será
exercido proporcionais, de acordo com o número de acções detidas.

4 � O disposto nos números anteriores constará dos títulos das
acções.

5 � O preço de oferta, no máximo da valoração de cada acção,
será justificado por relatório elaborado por revisor oficial de contas
independente da sociedade.

6 � Quando haja aumento de capital, os accionistas portadores
de acções nominativas terão preferência na subscrição das novas
acções na proporção das que possuírem, salvo deliberação em con-
trário da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação do conselho de administração,
precedida de parecer do fiscal único, pode emitir obrigações ou qual-
quer outro título de dívida, nos termos e limites legais, bem como
efectuar sobre obrigações próprias as operações que forem legalmente
permitidas.

2 � Por deliberação do referido do órgão a sociedade poderá ad-
quirir obrigações próprias e efectuar sobre elas todas operações per-
mitidas por lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Todas as deliberações tomadas em assembleia geral só serão váli-
das desde que obtenham os votos favoráveis de accionistas que re-
presentem, pelo menos, 51% do valor nominal do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � Na convocatória dessa assembleia geral será fixada uma se-
gunda data para o caso da mesma não poder reunir-se na primeira
data marcada por falta de representação.

2 � Entre as duas datas mencionadas no número anterior não
pode decorrer um prazo inferior a 15 dias.

3 � A publicação das convocatórias pode ser substituída por car-
tas registadas quando o número de accionistas for igual ou inferior a
20 e todas as acções representativas do capital social forem nomi-
nativas ou, no caso de serem acções ao portador, estiverem deposi-
tadas na sede social.

ARTIGO 9.º

Os accionistas só podem fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por um membro do conselho de administração, pelo cônjuge,
ascendente ou outro accionista, mas podem fazer-se acompanhar de
um consultor.

ARTIGO 10.º

Só podem participar em reuniões os accionistas com direito a voto.
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ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, eleito
por um período de três anos e pelo secretário da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A cada 1000 euros de capital social corresponde um voto.
2 � Para um accionista ter direito a participar e votar numa

assembleia geral é necessário que as acções suficientes para lhe con-
ferirem esse direito se encontrem depositadas na sede social, com a
antecedência mínima de oito dias em relação à data marcada para a
realização da mesma, ou que seja feita prova, com a mesma antece-
dência, de que se encontram depositadas.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é o órgão competente para deliberar sobre o
relatório de gestão, contas do exercício, aplicação de resultados,
eleição dos corpos sociais e aprovação do plano de investimento,
bem como sobre qualquer outro assunto não vedado por lei.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade é administrada por um só administrador, se o
capital social o permitir, ou por conselho de administração com-
posto por três ou cinco membros, que poderão não ser accionistas.

2 � A duração do mandato é de três anos.
3 � Um dos membros poderá ser nomeado administrador-deleqado.
5 � O valor da caução a prestar pelos administradores será de

5000 euros.
ARTIGO 15.º

Compete ao conselho de administração fixar os limites da delega-
ção de poder, nos termos dos artigos 406.º e 407.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

Ao administrador-delegado, quando designado, compete a gestão
corrente da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se perante terceiros com a assinatura do
administrador único ou, em caso de administração plural, com a
assinatura de dois administradores ou do administrador-delegado, se
for designado.

2 � A sociedade obriga-se, também, perante terceiros com a as-
sinatura de um procurador desde que a este tenham sido atribuídos
os necessários poderes para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos.

ARTIGO 18.º

Não é obrigatória a ocorrência de uma reunião por mês do conse-
lho de administração.

ARTIGO 19.º

A fixação da remuneração da administração competirá à assem-
bleia geral.

CAPÍTULO V

Secretário da sociedade

ARTIGO 20.º

A sociedade terá um secretário e um secretário suplente.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente.

ARTIGO 22.º

Quer o fiscal único quer os membros do conselho fiscal são elei-
tos em assembleia geral por um período de três anos.

ARTIGO 23.º

A remuneração dos membros do conselho fiscal é fixada pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 24.º

O conselho de administração pode deliberar que no decurso de um
exercício sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lu-
cros.

CAPÍTULO VII

Dissolução

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Por deliberação dos sócios só se dissolve desde que, aquela,

obtenha votos favoráveis correspondentes a, pelo menos, 75% do
capital social.

Para o triénio de 2001, 2002 e 2003 ficam desde já eleitos:
Administrador único: Manuel Viegas dos Santos.
Presidente da mesa da assembleia geral, Isidório António Duarte

Pereira.
Fiscal único: efectivo, Oliveira Rego & Associados � Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Oliveira
Rego, casado, residente na Avenida do Duque d�Ávila, 21, 2.º, es-
querdo, 1000-138 Lisboa, contribuinte fiscal n.º 501794662; suplente,
Pedro Miguel Marques Antunes Bastos, revisor oficial de contas
n.º 1063, casado, residente na Rua de Fernando Namora, 34, 8.º, es-
querdo, 1600 Lisboa, contribuinte fiscal n.º 188994009; secretário
da sociedade Fernando Augusto de Quadros Fernandes, casado, ad-
vogado, portador da cédula profissional n.º 5918, com escritório na
Avenida de João XXI, 6, 3.º, direito, em Lisboa; secretário
suplemente, Nuno Dourado Eusébio, casado, advogado, portador da
cédula profissional n.º 7207, com escritório na Avenida de João XXI,
6, direito, em Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13166255

SANDRA C. F. & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 359/
20010409; identificação de pessoa colectiva n.º P 505382067; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010409.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Fir-
mino Rocha Rocha, número de identificação fiscal 128214490,
natural da freguesia de Bela, concelho de Monção, casado com Ana-
bela Ferreira Martim Rocha no regime da comunhão geral, residen-
te na Rua de D. Nuno Álvares Pereira, 9, 1.º, direito, Póvoa de Santo
Adrião, Odivelas, titular do bilhete de identidade n.º 2658382, de
9 de Fevereiro de 1998, emitido m Lisboa, nos Serviços de Identi-
ficação Civil, e Sandra Cristina Ferreira Rocha, número de identifi-
cação fiscal 192845128, divorciada, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na morada anterior,
titular do bilhete de identidade n.º 9874889, de 20 de Março de 1998,
emitido em Lisboa, nos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sandra C. F. & Rocha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Mata, sala 10, 2.º,
Sete Casas, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, distribuição e re-
presentação de tabacos, produtos alimentares e bebidas. Exploração
de máquinas de venda automática, de tabaco, café e bebidas.

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, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543903

VIVIOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 355/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º P 505387328; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010405.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Or-
lando Alves Barroso, contribuinte fiscal n.º 177084693, natural da
freguesia de Valongo de Milhais, concelho de Murça, e mulher,
Noémia Maria Dias Marques Alves, contribuinte fiscal
n.º 122123026, natural da freguesia de Montargil, concelho de Ponte
de Sor, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes
na Urbanização Josipal, lote 23, Unhos, Loures, portadores dos bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 3891195, emitido em
10 de Julho de 1996, e 6014420, emitido em 12 de Março de 2001,
ambos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas, nos termos constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta. a firma VIVIOBRA � Sociedade de
Construção, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Urbanização Josipal, lote 23,
no Catujal, freguesia de Unhos, concelho de Loures.

3 � Por simples, deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na actividade de construção civil,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 12 500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13543962

AUTO TÁXIS ESTACA BATISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 384;
identificação de pessoa colectiva n.º 505419866; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 18/20010419.

Certifico que, por escritura de 19 de Abril de 2001, exarada de
fl. 14 a fl. 15 do livro n.º 28 do Cartório Notarial de Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe por Fernando Estaca Batista, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Estaca Batista, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Misericórdia, lote 2,
freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar sociedade é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do 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 empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13544985

PALFITRANS � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 383;
identificação de pessoa colectiva n.º 505403129; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 17/20010419.
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Certifico que, por escritura de 19 de Abril de 2001, exarada de fl.
8 a fl. 9 v.º do livro n.º 28 do Cartório Notarial de Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre Filipe Machado Agostinho e Paulo Manuel do Rosá-
rio Agostinho, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PALFITRANS � Transportes
Rodoviários de Mercadorias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Morgado Covas, 6, 2.º,
esquerdo, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de
Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias. Comércio de produtos agro-pecuários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios, devendo porém um dos seus elementos ter obrigatoriamente
capacidade profissional nos termos da lei.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a intervenção do gerente Filipe Machado Agosti-
nho, com capacidade profissional.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13544977

TÁXI VÍTOR SILVESTRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 385;
identificação de pessoa colectiva n.º 505419874; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 22/20010419.

Certifico que, por escritura de 19 de Abril de 2001, exarada de fl.
10 a fl. 11 do livro n.º 28 do Cartório Notarial de Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade em
epígrafe por Vítor Manuel da Silva Silvestre, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Vítor Silvestre, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, lote 54,
Bairro da Fraternidade, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de aluguer em veículo
automóvel ligeiro de passageiros com condutor � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para o obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do 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 empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13544993

TISUCARES, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 389/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º P 505439107; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20010420.

Certifico que entre José Carlos Nunes de Sousa e João Daniel
Rodrigues Filipe, pela presente escritura constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas, nos termos constantes doa artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TISUCARES, Sociedade de Cons-
trução Civil e Obras Públicas, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no Bairro Etelvino Fernandes,
lote 1, 2.º, no lugar do Zambujal, freguesia de São Julião do Tojal,
concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas, comércio de materiais de construção, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo fim.

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, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete a sócios ou a 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 dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 121 � 25 de Maio de 200111 362-(120)

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13545590

CABOCERTO � ACESSÓRIOS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 388/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º P 505330288; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20010420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Carlos Pinto Lobo, contribuinte fiscal n.º 141493771, natural de
Moçambique, e mulher, Ana Paula Marques Santos Pinto Lobo,
contribuinte fiscal n.º 141493780, natural da freguesia da Penha de
França, concelho de Lisboa, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua do Major Rosa Bastos, 17, A das Le-
bres, Santo Antão do Tojal, Loures, portadores dos bilhetes de iden-
tidade, respectivamente, n.os 4889895, emitido em 12 de Março de
1992, pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa, e
2195800, emitido em 15 de Março de 1996, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade comercial, por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CABOCERTO � Acessórios para
Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Major Rosa Bastos,
15, A das Lebres, freguesia de Santo Antão do Tojal, concelho de
Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fornecimento, comércio e
instalação de equipamentos e acessórios para informática, hardware
e software.

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 do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
ai for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des; mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13545493

AS AZEDAS � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 387/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º P 505437279; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20010420.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ana
Cristina Silva Carvalho, número de identificação fiscal 197943799,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, casada com Rui Pedro Rodrigues Gomes no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Quinta da Piedade, 2.ª fase, lote
40, 4.º, esquerdo, na Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 7340311, de 19 de Maio de 1997,
emitido em Lisboa, nos Serviços de Identificação Civil, e Ilda da
Purificação Garradas Inverno Encarnação, número de identificação
fiscal 189329300, natural da freguesia e concelho do Barreiro, ca-
sada com Rui Miguel Serra Cabaço Silvério da Encarnação no re-
gime da comunhão geral de bens, residente na Rua de António da
Silveira, 24, 2.º, direito, em Alhos Vedros, Moita, titular do bilhete
de identidade n.º 7369650, de 20 de Março de 2001, emitido em
Lisboa, nos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade comercial, por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma As Azedas � Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Guiné, loja 19, Merca-
do Municipal, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
rante, snack-bar e similares.

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, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13545485

TÁXIS RODA D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 373;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505393921; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/20010416.

Certifico que, por escritura de 10 de Abril de 2001, exarada de fl.
9 a fl. 10 do livro n.º 222 do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 121 � 25 de Maio de 2001 11 362-(121)

epígrafe entre Vítor José Pereira Marques e Fernanda Baptista Cos-
ta Marques, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Roda d�Ouro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Fernando San-
tos, lote 3, 2.º, esquerdo, em Moscavide, freguesia de Moscavide,
concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, 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, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pode competir a sócios ou a
não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13548514

MÁRIO PIRES & CARAMONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 370;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505419858; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/20010412.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2001, exarada de fl.
42 a fl. 44 do livro n.º 27 do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre Mário António Pires e Álvaro Pires Caramona, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Pires & Caramona, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Paris, lote 547, Bairro
da Fraternidade, freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em trabalhos com ferro e alumí-
nio, restauro de habitações e edifícios, construção civil.

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, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.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.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedade reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13548506

CASTROURGE � INSTALAÇÕES ESPECIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 369;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505430339; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20010412.

Certifico que, por escritura de 9 de Abril de 2001, exarada de
fl. 140 a fl. 141 do livro n.º 26 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe por Vasco Mendes de Castro, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CASTROURGE � Instalações
Especiais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida Garret, lote
107, 3.º, esquerdo, Catujal, freguesia da Apelação, concelho de
Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto electricidade em geral, canalizações,
gás, serralharia, vidros, e remodelações na área da construção civil,
decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do 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 empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13548484

QUEPAC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 367;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505423367; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20010411.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2001, exarada de
fl. 56 a fl. 58 do livro n.º 222 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre Edgar Alberto Velosa Fontoura, José Manuel Pai-
xão Mestre, Joaquim Manuel Antunes Vaz e Carlos Alberto Coelho
Patornilho, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUEPAC � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, lote
146, loja esquerdo, em Martim do Vale, freguesia de Unhos, conce-
lho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13548476

RIOBRITAS � SOCIEDADE PRODUTORA DE BRITAS
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 375/
20010417; identificação de pessoa colectiva n.º 503334669; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20010417.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do pacto,
que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma RIOBRITAS � Sociedade Produtora
de Britas do Centro, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Pintéus,
Vivenda dos Telefones, 1.º, esquerdo, freguesia de Santo Antão do
Tojal, concelho de Loures.

§ único. A Sociedade por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 250 000 euros (equivalente a
50 120 500$) distribuído por duas quotas dos valores nominais e ti-
tulares seguintes: uma de 187 500 euros, pertencente ao sócio João
Alberto de Melo Vidal, e uma de 62 500 euros, pertencente à sócia
Ana Paula Colaço Sebastião Bernardo.
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4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a tota-
lidade do capital social.

O texto, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta
respectiva.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13544624

LOURINHÃ

TÁXI MANUEL DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1114/
10042001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
10042001.

Contrato de sociedade

Certifico que entre Manuel Henriques Delgado, casado com Maria
da Conceição Pereira Delgado na comunhão geral, residente na Rua
da Liberdade, 47, Lourinhã; Anabela Maria Pereira Henriques Del-
gado, ou Anabela Maria Pereira Henriques Delgado Gonçalves, casa-
da com António Gentil Violante Gonçalves (comunhão de adquiri-
dos), residente na dita Rua da Liberdade, 45; Manuel Pereira Henriques
Delgado, casado com Maria Goretti Jerónimo dos Santos Delgado
(comunhão de adquiridos), residente na Zambujeira, Lourinhã, e
Duarte Henriques Pereira Delgado, casado com Maria Filomena
Marques Vicente Delgado (comunhão de adquiridos), residente na Rua
Nova, lote 18, Lourinhã, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege nos termos do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Manuel Delgado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 47, Serra do
Calvo, freguesia e concelho da Lourinhã.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros � transporte em táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Manuel Henri-
ques Delgado, e três iguais do valor nominal de 500 euros cada uma
e uma de cada um dos sócios Anabela Maria Pereira Henriques Del-
gado, Manuel Pereira Henriques Delgado e Duarte Henriques Pereira
Delgado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
ai for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322200

GUILHOFIL, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1115/
10042001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
10042001.

Contrato de sociedade

Certifico que entre Guilherme Trindade Carvalho Rego, casado
com Carla José Ramos Fontoura Carvalho na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Santa Maria, 1-A, Papagovas, Miragaia,
Lourinhã, e Pedro Manuel Ferreira Filipe, casado com Paula Beatriz
Ramos Fontoura Filipe na comunhão de adquiridos, residente na dita
Rua de Santa Maria, 1-B, Papagovas, Miragaia, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege nos termos do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Guilhofil, Empresa de Construção, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Santa Maria, 1, lugar de Papagovas, fre-
guesia de Miragaia, concelho da Lourinhã.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$) e corresponde à
soma de duas quotas iguais no valor de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma ao sócio Guilherme Trindade Carvalho Rego, e outra ao
sócio Pedro Manuel Ferreira Filipe.

ARTIGO 4.º

O sócio Guilherme Trindade Carvalho Rego e o sócio Pedro Manuel
Ferreira Filipe já realizaram as suas quotas em dinheiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, bastando,
no entanto, para os actos de mero expediente, a assinatura de um
deles.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas depende do con-
sentimento da sociedade a cessão a estranhos, gozando o sócio não
cedente em primeiro lugar e a sociedade em segundo, do direito de
preferência.

ARTIGO 9.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 adjudicado ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de o sócio não cedente ter declarado preferir na
cessão, de harmonia com o disposto no artigo 8.º deste contrato.

ARTIGO 10.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do número anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço legal-
mente aprovado.
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ARTIGO 11.º

Poderão ser exigidas, por decisão unânime dos sócios, prestações
suplementares de capital até um montante igual a 10 vezes o do
capital social, e os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos
que forem necessários, mediante as condições estabelecidas por de-
liberação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais são convocadas por meio de carta registada,
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 13.º

A gerência poderá efectuar o levantamento da totalidade do capi-
tal já realizado para fazer face aos encargos inerentes à constituição
da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322226

ASPIROESTE � SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO CENTRAL
E SOM AMBIENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1116/
11042001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
11042001.

Contrato de sociedade

Certifico que Joaquim Luís Costa Alves, casado com Paula Helena
Lopes Marques Alves na comunhão de adquiridos, residente na Rua
de 25 de Abril, 1, Marteleira, Lourinhã, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege nos termos do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ASPIROESTE � Sistemas de
Aspiração Central e Som Ambiente, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua 25 de Abril, 1, no lugar e freguesia da Marteleira, con-
celho da Lourinhã.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na montagem e assistência de sistemas
de aspiração central e som ambiente. Comércio e assistência de
aparelhos de tratamento do lixo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído pela quota única do sócio, Joaquim Luís
Costa Alves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio Joaquim Luís Costa
Alves, que fica, desde já, nomeado gerente.

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares, à sociedade,
até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar quaisquer negócios com a pró-
pria sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode, desde já, proceder ao levantamento de quantias
da conta aberta em nome da sociedade para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a
liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas
que a sociedade assume.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322218

MAFRA

DECORÚTIL � COMÉRCIO DE UTILIDADES,
DECORAÇÃO E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2669; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010409.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DECORÚTIL � Comércio
de Utilidades, Decoração e Brinquedos, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Eduardo Burnay, 20, na vila e freguesia da Ericeira, concelho de
Mafra.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação da sociedade,
em qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de pro-
dutos alimentares, higiene e limpeza, brinquedos, livros, plantas,
ferramentas, decoração, calçado e uso pessoal, bem como outros
produtos novos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado, ficará a cargo dos gerentes, sócios ou não
sócios, que forem designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus contratos é neces-
sária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta
for objecto de arrolamento, penhora, arresto, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, a quota
tiver sido cedida sem o consentimento da sociedade, tomado por
maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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ARTIGO 9.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.

Conforme original.

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11018984

JMDA � CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2668; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010406.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JMDA � Carpintarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Amizade, Brejos da
Roussada, freguesia de Milharado, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e assentamento de
carpintaria e comércio de vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais, do valor nominal de 6250 euros cada uma e uma
de cada sócio, encontrando-se o mesmo, bem como a quota de cada
um deles, realizado apenas quanto a metade, devendo o restante ser
realizado no prazo máximo de cinco anos a contar de hoje.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 12 500 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, 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.

Conforme original.

12 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11019042

FICHOLADRILHOS � SOCIEDADE
DE LADRILHAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2667; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010406.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FICHOLADRILHOS � Socie-
dade de Ladrilhagem, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida de 9 de Julho, 63,
freguesia da Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na colocação de ladrilhos e pavi-
mentos, construção civil, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros e corresponde à soma de
duas quotas sendo uma do valor nominal de 10 000 euros, titulada
pelo sócio Samuel Martins Nunes, e outra do valor nominal de
2500 euros, titulada pela sócia Ana Marisa Assis Rodrigues Nunes.

O capital social encontra-se realizado em dinheiro quanto a 50%
em virtude de cada sócio realizar apenas metade da sua quota, de-
vendo a restante metade ser realizada no prazo de cinco anos a
contar de hoje.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 12 500 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a Sociedade é suficiente 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
Sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, 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.

Conforme original.

12 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11019034
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CARVALHAL & SILVA � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2665; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010405.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carvalhal & Silva � Sociedade
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Fontanário, Monte
Bom, freguesia de Santo Isidoro, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � 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, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conforme original.

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11018976

J. LOUREIRO & C. LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2659; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010404.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Loureiro & C. Loureiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Lapa, lote 5, no
lugar e freguesia de Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, consul-
tadoria, formação e gestão em telecomunicações, informática e
multimédia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio, José
Carlos dos Santos Loureiro e Cristina Lucília Gonçalves Loureiro.

ARTIGO 4.º

 1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Carlos dos San-
tos Loureiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Conforme original.

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de Oli-
veira Silva Fernandes. 11018941

PAULO FERREIRA GOMES, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2683; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010424.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Ferreira Gomes, Constru-
ção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sul, 2, em São Domin-
gos, freguesia da Encarnação, concelho de Mafra.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser 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 construção civil.

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, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio, Paulo
Jorge Ferreira Gomes e Maria Leonor da Silva Tomás Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Conforme original.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11019271

POLIDUARTE � ASSISTÊNCIA TÉCNICA A MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2682; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010423.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLIDUARTE � Assistência
Técnica a Máquinas Industriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal, 606, Meã,
freguesia de Igreja Nova, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser 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 prestação de serviços de me-
cânica e assistência técnica a máquinas industriais e auto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas iguais, do valor nominal de 5000 euros cada uma e
uma de cada sócio, José Carlos Policarpo e Maria José Duarte
Policarpo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 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 as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente, do seu e em sociedades regula-
das, 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 segui-
da, 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.

Conforme original.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11019280

PORCO PRETO � TALHO E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2049; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504151622; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 3/20010419.

Certifico que foi registada a alteração dos artigos 3.º e 4.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3000 euros,
titulada pelo sócio José Valentim Duarte, e outra no valor nominal
de 2000 euros, titulada pela sócia Maria Eduarda de Almeida Fer-
nandes Duarte.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete aos gerentes, eleitos em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração, conforme o que aí vier a ser
deliberado, sendo gerente o sócio, José Valentim Duarte.

1 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

O texto do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11019220

DIBATO � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2410; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504917544; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010418.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Jaime Monteiro de Barros Diniz Quintas, por renúncia, em 6 de Abril
de 2001.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 11019166
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