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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA PREVENTIVA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 3 de Julho de
2001, lavrada a fl. 149, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 665-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foram alterados inte-
gralmente os estatutos da associação, denominada Instituto
Nacional de Cardiologia Preventiva, a qual foi constituída por
escritura outorgada em 16 de Setembro de 1985, no 16.º Cartório
Notarial de Lisboa, no livro de notas para escrituras diversas
n.º 226-E, a fl. 2 v.º

O Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva é uma associação
sem fins lucrativos, reconhecida como instituição particular de soli-
dariedade social e de utilidade pública, com sede na Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 7, 1.º, em Lisboa, e tem por fins a
promoção da qualidade de vida e saúde em geral e da saúde em geral
por prevenção de incapacidade e de doenças cardiovasculares e a
neutralização dos seus efeitos negativos mediante, designadamente:

a) Promover acções tendo em vista a prevenção primária, secun-
dária e terciária das doenças cardiovasculares e a reabilitação e
reinserção social, familiar e laboral, com melhor qualidade de vida,
dos doentes cardíacos;

b) Estudar os problemas médicos, psicológicos e sociais relati-
vos às doenças cardiovasculares e à sua prevenção;

c) Implementar a investigação científica nos domínios da
epidemiologia cardiovascular, de intervenção preventiva sobre os
seus factores de risco e da promoção da saúde, para além da ava-
liação contínua das acções executadas ou dos modelos criados;

d) Realizar uma acção pedagógica em termos de formação mé-
dica e de outros profissionais de saúde na área da prevenção inte-
grada das doenças cardiovasculares;

e) Divulgar junto do público em geral e nas escolas e locais de
trabalho ou desportivos, os conhecimentos sobre prevenção das
doenças cardiovasculares e a promoção e protecção da saúde e a
prevenção de um estilo de vida saudável e do bem estar; e

f) Desenvolver acções de apoio social e domiciliário aos doen-
tes cardíacos.

Podem ser sócios do Instituto quaisquer pessoas, individuais ou
colectivas, que se identifiquem com os seus fins e se proponham
colaborar na sua prossecução.

As penalidades aplicáveis aos associados são:
a) Suspensão de direitos;
b) Exclusão.
1 � Incorrem na pena de suspensão de direitos os sócios que:
a) Recusarem exercer cargos nos corpos gerentes para que te-

nham sido eleitos, sem alegarem impedimentos ou razões de rele-
vância reconhecidas pela direcção;

b) Sendo membros dos corpos gerentes, lhe tenham sido formalmen-
te imputadas irregularidades cometidas no exercício dessas funções;

c) Em inquérito lavado a efeito se provar que actuaram prejudi-
cando o Instituto, se tal actuação não implicar a aplicação de pena
de exclusão;

d) Tiveram as suas quotizações em atraso há mais de dois anos.

PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES
2 � Incorrem na pena de exclusão, os sócios que:
a) Tenham incorrido nas faltas referidas nas alíneas b) e c) atrás

referidas, em termos e condições que, pela sua gravidade, tornem
impossível ou desaconselhável a manutenção da qualidade de sócio;

b) Forem condenados por decisão com trânsito em julgado por
infracção que afectem negativamente a sua idoneidade moral.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
03-2-44 612

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MÁQUINAS DO PAINHO, C. R. L.

Alteração de estatutos

No dia 25 de Junho de 1985, no Cartório Notarial do Cadaval,
perante mim, licenciado Eduardo Andrade Silva Vieira, notário do
referido Cartório, compareceram como outorgantes:

a) José Coelho Leal de Almeida, casado, natural da freguesia de
Parede, concelho de Cascais, residente no lugar e freguesia de
Vermelha, concelho do Cadaval;

b) Pedro Martins Correia, casado, natural da freguesia de Painho,
concelho do Cadaval, onde reside no lugar sede da mesma; e

c) Alberto Ventura Santana, casado, natural da referida fregue-
sia de Painho, onde reside no Casal Bagucho.

Que outorgam na qualidade de directores e em representação da
Cooperativa Agrícola de Máquinas do Painho, S. C. R. L., socie-
dade cooperativa de responsabilidade limitada, com sede no lugar
e freguesia de Painho, concelho do Cadaval, com o número de iden-
tificação de pessoa colectiva 500074950.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 4579818, de 23 de Ja-
neiro de 1984; 1358094, de 15 de Novembro de 1982; e 5480804,
de 24 de Junho de 1981, todos emitidos pelo Centro de Identifica-
ção Civil e Criminal.

E por eles foi dito que, por assembleia geral da referida Coope-
rativa, efectuada em 24 de Novembro de 1984, foi deliberado pro-
ceder à alteração dos estatutos da dita Cooperativa, a fim de os
adaptar ao disposto no Código Cooperativo e demais legislação em
vigor;

Que, assim e devidamente mandatados pela referida assembleia
geral, alteram os estatutos da Cooperativa, cuja redacção consta do
documento complementar que se arquiva, o qual faz parte integrante
desta escritura, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Código do
Notariado, que é do perfeito conhecimento dos outorgantes, pelo
que dispensam a sua leitura neste acto.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo:
a) Fotocópia devidamente legalizada da acta n.º 19, de 24 de

Dezembro do ano findo, da assembleia geral, atrás referida, pela
qual verifiquei a qualidade e os poderes que legitimam a interven-
ção dos outorgantes neste acto; e

b) Certidão passada hoje, pela Conservatória do Registo Comer-
cial do Cadaval, pela qual verifiquei encontrar-se devidamente
matriculada na mesma Conservatória e citada Cooperativa.
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Adverti os outorgantes de que o registo deste acto deve ser reque-
rido a partir de hoje, no prazo de 90 dias.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, em voz alta, e na presença simultânea de todos.

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, área social,
duração, objecto e fins

ARTIGO 1.º

A Cooperativa Agrícola de Máquinas do Painho, S. C. R. L., com
sede na freguesia do Painho, concelho do Cadaval, constituída nos
termos dos Decretos n.os 4022 e 5219, do Decreto-Lei n.º 43 856,
respectivamente, de 29 de Março de 1918, 8 de Janeiro de 1919 e
11 de Agosto de 1961, altera a sua denominação para Cooperativa
Agrícola de Máquinas do Painho, C. R. L. (cooperativa de respon-
sabilidade limitada), por força do disposto no Código Cooperativo,
passando a reger-se pelo Decreto-Lei n.º 394/82 e por restante le-
gislação, e ainda pelos presentes estatutos aprovados por assembleia
geral de 24 de Novembro de 1984.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado a partir do
dia da sua constituição.

ARTIGO 3.º

Sede e área social

1 � A Cooperativa tem a sua sede no Painho, freguesia do
Painho, concelho do Cadaval e a sua área social circunscreve-se à
freguesia do Painho.

2 � Poderão ser estabelecidas delegações por proposta da direc-
ção a submeter à assembleia geral.

3 � A área social poderá ser alargada por deliberação da assem-
bleia geral sob proposta da direcção, tendo presente a possibilida-
de de realização e desempenho do objecto e fins que se propõe.

ARTIGO 4.º

Objecto e fins

1 � A Cooperativa tem por objecto principal a utilização pelos
cooperadores nas suas explorações do seu parque de máquinas e
alfaias agrícolas.

2 � A Cooperativa poderá igualmente proceder à manutenção e
reparação do seu parque de material agrícola bem como as alfaias
e material agrícola dos seus cooperadores.

3 � A Cooperativa poderá igualmente efectuar a título comple-
mentar, actividades próprias doutros ramos e as necessárias à sa-
tisfação das necessidades dos seus membros, desde que aprovado
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Para a realização dos seus fins pode a Cooperativa:
1) Adquirir a propriedade ou outros direitos que assegurem o uso

e fruição de prédios ou de instalações ou de unidades fabris ou de
locais de armazenamento e conservação ou ainda que actividades
auxiliares ou complementares;

2) A utilizar ou permitir a utilização por qualquer meio legal no todo
ou em parte dos edifícios, instalações e equipamentos ou serviços de
cooperativas da mesma natureza ou da união de cooperativas da mes-
ma natureza ou da união de cooperativas de que seja membro;

3) Ajustar com quaisquer pessoas jurídicas, singulares ou colec-
tivas, contratos, acordos ou convenções, tendo por objecto a utili-
zação de processos de fabrico ou de técnicas industriais ou de co-
mercialização;

4) Promover o transporte em comum dos produtos dos seus
cooperadores com a colocação em armazém ou nos mercados de
consumo;

5 � Contrair empréstimos nas Caixas de Crédito Agrícola Mú-
tuo ou qualquer outra instituição de crédito;

6) Filiar-se numa união ou federação de cooperativas da mesma
natureza.

CAPÍTULO II
Do capital

ARTIGO 6.º

Capital da Cooperativa

1 � O capital da Cooperativa é variável e ilimitado, no montante
mínimo inicial de 50 000$.

2 � O capital é representado por títulos de 500$ cada um.
3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes

menções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data da emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assembleia do cooperador titular;
g) A assinatura de dois membros da direcção.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo, poderá ser elevado

uma ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante
a emissão de novos títulos de capital, a subscrever pelos coopera-
dores.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a três tí-
tulos de capital.

ARTIGO 8.º

Realização do capital

1 � Cada título subscrito deverá ser realizado em dinheiro em
pelo menos, 50% do seu valor, no acto de inscrição.

2 � A parte restante do capital poderá ser realizada em presta-
ções mediante deliberação da direcção pela forma e prazos que ela
estabelecer devendo estar integralmente realizado no prazo de dois
anos, a partir da subscrição de cada título.

ARTIGO 9.º

Transmissibilidade dos títulos de capital

1 � Os títulos de capital só são transmissíveis, por acto inter
vivos ou mortis causa, mediante autorização da direcção, sob con-
dição que o adquirente ou o sucessível já ser cooperador ou reunir
as condições de admissão exigidas.

2 � A transmissão inter vivos opera-se por endosso do título a
transmitir, assinado pelo vendedor e averbamento no livro de re-
gisto, assinado por dois membros da direcção e pelo adquirente.

3 � A transmissão mortis causa opera-se pela apresentação de
documento comprovativo da qualidade de herdeiro ou de legatário,
em função do qual será averbada em nome do eu titular, no res-
pectivo livro de registo, que deverá ser assinado por dois membros
da direcção e pelo herdeiro legatário.

4 � Será lavrada, no respectivo título, nota do averbamento as-
sinado por dois directores, com o nome do adquirente.

5 � Não podendo operar-se a transmissão mortis causa, os
sucessíveis têm direito a receber o montante dos títulos do autor
da sucessão, segundo o valor nominal, corrigido em função da quota
parte dos excedentes ou prejuízos e das reservas não obrigatórias.

ARTIGO 10.º

Aquisição de títulos de capital pela Cooperativa

A Cooperativa não pode adquirir títulos representativos do seu
próprio capital, a não ser gratuitamente.

ARTIGO 11.º

Títulos de investimento

1 � A Cooperativa podem emitir títulos de investimento, desde
que haja deliberação da assembleia geral nesse sentido, que fixará
a taxa de juro e demais condições de emissão.

2 � Os títulos de investimento são nominativos e transmissíveis,
obedecendo aos requisitos do n.º 3 do artigo 6.º dos presentes es-
tatutos.

3 � Os títulos de investimento podem ser subscritos por pessoas
que não sejam membros da Cooperativa, mas não concedam a qua-
lidade de membro da Cooperativa a quem não tiver, embora os seus
titulares possam sempre assistir nas assembleias gerais.

4 � O produto destes títulos será escriturado em conta própria
que será utilizada pela direcção para fins e nas condições fixadas
pela assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Jóia

1 � Aos cooperadores admitidos posteriormente à aprovação ou
alteração dos estatutos poderá ser exigida uma jóia de montante a
fixar nos termos legais.
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2 � O montante das jóias reverte para as reservas obrigatórias
previstas nestes estatutos, segundo percentagens a fixar pela assem-
bleia geral.

3 � O montante das jóias e a forma do seu pagamento serão
determinados pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores, admissão, direitos, deveres,
demissão e exclusão

ARTIGO 13.º

Admissão

1 � O número de cooperadores não pode ser inferior a 10.
2 � Podem ser cooperadores:
a) As pessoas singulares ou colectivas que exerçam a explora-

ção agrícola dentro da sua área de acção;
b) Tenham subscrito e realizado no acto de admissão o capital

mínimo exigido.
3 � Nenhum cooperador poderá ser membro de outra coopera-

tiva agrícola, a título da mesma exploração para serviços da mes-
ma natureza.

4 � Não podem ser cooperadores os titulares de interessados
directos ou indirectos na área de acção da Cooperativa, relaciona-
dos com a actividade ou actividades exercidas por ela ou susceptí-
veis de a afectar.

5 � A admissão como cooperador efectuar-se-á mediante pro-
posta apresentada por escrito à direcção, subscrita por dois coope-
radores e pelo proposto.

6:
1) A admissão será resolvida em reunião ordinária da direcção

no prazo máximo de 90 dias posteriores à entrega da proposta e a
respectiva deliberação deverá ser comunicada imediatamente por
escrito ao interessado;

2) Poderá a direcção recusar a admissão enquanto a Cooperativa
não dispuser dos meios necessários à resposta da solicitação do
novo membro.

7 � A recusa de admissão é passível de recurso para a assem-
bleia geral ou interpor no prazo de 15 dias por iniciativa do candi-
dato ou dos cooperadores proponentes.

8 � A assembleia geral deliberará na sua primeira reunião se-
guinte à da interposição do recurso.

9 � O candidato a cooperador que obtiver resolução favorável
à sua admissão será desde logo inscrito ficando sujeito aos direi-
tos e obrigações decorrentes da sua condição de cooperador.

10 � A inscrição de cooperadores far-se-á em livro próprio
(registo de cooperadores) sempre patente na sede da Cooperativa don-
de constará a referência a cada cooperador o número de inscrição por
ordem cronológica de admissão, o capital subscrito e o realizado.

11:
1) Os herdeiros do cooperador falecido, sucedem-lhe em direi-

tos e obrigações perante a Cooperativa, sem prejuízo do disposto
no número seguinte;

2) Os herdeiros que reunam as condições necessárias para o
efeito, poderão assumir a qualidade de cooperador com a mesma
exploração agrícola nas mesmas condições pelas quais o falecido
se encontrava vinculado à Cooperativa.

ARTIGO 14.º

Direitos dos cooperadores

1 � Os cooperadores têm direito a:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas e

discutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Cooperativa;
c) Requerer aos órgãos da Cooperativa as informações que de-

sejarem e examinar a escrita e as contas da Cooperativa, nos pe-
ríodos e nas condições que forem fixados pelos estatutos, pela as-
sembleia geral ou pela direcção da Cooperativa, de cuja deliberação
nesta matéria cabe recurso para a assembleia geral;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos defi-
nidos nos estatutos ou, quando esta não seja convocada, requerer
a sua convocação nos termos da lei;

e) Solicitar a sua demissão.
2 � Os cooperadores têm direito para além do que se deixa re-

ferido a:
a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções das

disposições legais e estatutárias que sejam cometidas, quer pelos
corpos gerentes, quer por algum dos cooperadores;

b) Reclamar para a direcção contra qualquer acto irregular co-
metido por empregado ou cooperador;

c) Haverem parte nos excedentes com observância do que for
deliberado em assembleia geral e com respeito do que se contém
no artigo 47.º, alínea c), destes estatutos.

ARTIGO 15.º

Deveres dos cooperadores

1 � Os cooperadores devem:
1) Observar os princípios cooperativos e respeitar as leis e os

estatutos;
2):
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa;
c) Participar, em geral, nas actividades da Cooperativa e prestar

trabalho ou serviço que lhes competir;
d) Efectuar os pagamentos previstos nestes estatutos.
2 � Os cooperadores para além do que se deixa referido obri-

gam-se a:
a):
1) A utilizar os serviços que a Cooperativa esteja apta a prestar

na medida das necessidades da exploração;
2) O cooperador obriga-se a permanecer na Cooperativa durante

três exercícios sempre que o cumprimento das obrigações respeite
ou se reflicta em vinculações da cooperativa:

a) Não realizar actividades concorrenciais com as que sejam
objecto principal da Cooperativa;

b) A realizar o capital social segundo o disposto nestes estatu-
tos ou no regulamento interno, nomeadamente, nos casos em que
se verifiquem aumentos de produções entregues;

c) Comunicar à direcção dentro do prazo de 30 dias quando dei-
xar de exercer a exploração na área da Cooperativa.

3) Se o cooperador não comunicar a sua vontade de se retirar,
por carta registada com aviso de recepção até 90 dias antes do fim
do período de obrigatoriedade será considerado como tacitamente
obrigado a novo período de vinculação se outra coisa não tiver sido
estipulada e por si aceite;

4) O não cumprimento por parte dos cooperadores das obriga-
ções assumidas não os dispensa do pagamento da percentagem dos
encargos fixos e despesas que eram correspondentes à actividade
normal a que se vinculou no acto de admissão.

ARTIGO 16.º

Demissão

1 � Os cooperadores podem solicitar a demissão por meio de
carta dirigida à direcção no fim de cada exercício social com pré-
aviso de 90 dias, sem prejuízo pelo cumprimento das suas obriga-
ções como membro da Cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamentos
para a efectivação da demissão em correspondência com a exe-
cução, respeito e cumprimento de compromissos.

3 � Ao cooperador cuja demissão for aceite será restituído no
prazo de seis meses o valor dos títulos de capital realizado, assim
como os excedentes e os juros a que tiver direito relativamente ao
último exercício social até ao momento da demissão.

ARTIGO 17.º

Exclusão

1 � Poderão ser excluídos da Cooperativa, os cooperadores que
violarem grave e culposamente os deveres sociais previstos no ar-
tigo 15.º, designadamente:

a) Deixarem de exercer a exploração agrícola na área de acção
da Cooperativa por prazo superior a dois anos;

b) Passarem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com
a Cooperativa, quer em nome próprio, quer através de interposta
pessoa ou empresa;

c) Negociarem produtos, matérias-primas, máquinas ou outras
mercadorias ou equipamentos, que hajam adquirido por intermédio
da Cooperativa;

d) Transfiram para outros os benefícios que só aos cooperado-
res é lícito obter;

e) Tiverem sido declarados em estado de falência fraudulenta ou
de insolvência ou tiverem sido demandados pela Cooperativa, ha-
vendo sido condenados por decisão transitada em julgado;

f) Tiverem cometido crimes ou crime que implique a suspensão
de direitos civis.

2 � As infracções cometidas pelos membros que não importem
exclusão, poderão ser punidas consoante a sua gravidade, pela di-
recção, com penas de censura, multa ou suspensão de direitos e
benefícios por determinado período, sem prejuízo do recurso que
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delas cabe para a assembleia geral nos termos da alínea j) do artigo 46.º
do Código Cooperativo.

3 � O recurso a que se refere o número anterior deverá ser in-
terposto no prazo de oito dias a contar da data em que o membro
receber a comunicação da penalidade imposta.

4 � Os cooperadores excluídos, terão direito aos reembolsos
previstos nos termos do n.º 3 do artigo 16.º, sem prejuízo de even-
tuais indemnizações resultantes de prejuízos à Cooperativa.

5 � A Cooperativa poderá no entanto, compensar os valores do
reembolso com as indemnizações a que eventualmente tenha direito
pelos factos que motivaram a exclusão, no caso de acordo quanto
aos respectivos montantes.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 18.º

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral, na dependência da

direcção, comissões especiais de carácter consultivo sendo a sua
composição, funcionamento e duração da responsabilidade daquela.

ARTIGO 19.º

Duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia
geral, da direcção e do conselho fiscal, é de três anos, sendo per-
mitida a reeleição.

ARTIGO 20.º

Eleições

1 � Os membros titulares da direcção, do conselho fiscal e da
mesa da assembleia geral, são eleitos por maioria simples dos vo-
tos, entre os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos em es-
crutínio secreto de entre as listas que satisfaçam os seguintes re-
quisitos:

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral
com antecipação mínima de 10 dias em relação à data da assem-
bleia geral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de cinco membros no pleno
gozo dos seus direitos.

2 � As listas poderão indicar a distribuição dos cargos dos can-
didatos a titulares dos órgãos sociais.

ARTIGO 21.º

Remuneração dos órgãos sociais

Os titulares dos órgãos sociais da Cooperativa, poderão receber
as remunerações que lhes forem fixadas pela assembleia geral.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 22.º

Definição e composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e as
suas deliberações tomadas nos termos legais e estatutários, são
obrigatórias para os restantes órgãos sociais e para todos os mem-
bros da Cooperativa.

2 � Participam na assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 23.º

Convocação

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

2 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas
vezes em cada ano, uma para apreciação e votação do balanço do
relatório e contas da direcção bem como o parecer do conselho
fiscal e outra, para apreciação e votação do orçamento e do plano

de actividades para o exercício seguinte e eleição dos corpos so-
ciais quando seja caso disso.

3 � A assembleia geral extraordinária, reunirá quando convocada
pelo presidente da mesa da assembleia geral ou a requerimento de,
pelo menos, 5% ou 10% dos cooperadores, conforme a Coopera-
tiva tiver mais ou menos de 1000 membros.

ARTIGO 24.º

Constituição da mesa da assembleia geral

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

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presi-
dir à mesma e dirigir os trabalhos, sendo substituído nas suas fal-
tas e impedimentos, pelo vice-presidente.

3 � Ao secretário compete coadjuvar o presidente na orientação
dos trabalhos e elaborar as actas das reuniões.

4 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia
geral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos, de entre
os cooperadores presentes, os quais cessarão as suas funções no
termo da reunião.

ARTIGO 25.º

Convocatória da assembleia geral

1 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias
de antecedência, pelo presidente da mesa.

2 � A convocatória que deverá conter a ordem de trabalhos da
assembleia, bem como o dia, hora e o local da reunião, será publi-
cada num diário do distrito, da região administrativa ou da região
em que a Cooperativa tenha a sua sede ou, na falta daquele, em
qualquer outra publicação do distrito, da região administrativa que
tenha uma periodicidade máxima quinzenal.

3 � Na impossibilidade de se observar o disposto no número
anterior será a convocatória publicada num diário do distrito ou da
região mais próxima da localidade em que se situe a sede da Coo-
perativa.

4 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores a convo-
catória será enviada a todos os membros por via postal ou em mão
sendo obrigatório neste caso, a assinatura pelo destinatário do do-
cumento comprovativo do seu recebimento.

5 � Se a Cooperativa tiver menos de 100 membros, será dispen-
sada a publicação prevista nos n.os 2 e 3 deste artigo.

6 � A convocatória será sempre afixada nos locais em que a
Cooperativa tenha a sua sede ou outras formas de representação
social.

7 � A convocatória da assembleia geral extraordinária, deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento previstos
no n.º 3 do artigo 23.º, devendo a reunião realizar-se no prazo má-
ximo de 30 dias contados da data de recepção do pedido ou reque-
rimento.

ARTIGO 26.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocató-
ria, se estiver presente mais de metade dos cooperadores com di-
reito de voto, ou seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se à hora marcada para a reunião não se verificar o número
de presença previsto no número anterior, a assembleia geral reuni-
rá, com qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

3 � No caso da convocação da assembleia geral ser feita em
sessão extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião
só se efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quar-
tos dos requerentes.

4 � Será lavrada acta de cada reunião da assembleia geral, as-
sinada pelos cooperadores que constituem a mesa.

ARTIGO 27.º

Competência exclusiva da assembleia geral

1 � É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório e as con-

tas da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício seguinte;
d) Fixar as taxas de juros a pagar aos títulos emitidos pela Coo-

perativa;
e) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
f) Alterar os estatutos e aprovar os regulamentos internos;
g) Aprovar a fusão, a incorporação e a cisão da Cooperativa;
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h) Aprovar a dissolução da Cooperativa;
i) Aprovar a filiação da Cooperativa em uniões, federações e

confederações;
j) Decidir a admissão, sempre que prevista estatutariamente e a

exclusão de cooperadores e funcionar como instância de recurso em
relação ás sanções aplicadas pela direcção, sem prejuízo de recurso
para tribunais;

l) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais da Coo-
perativa e da mesa da assembleia geral;

m) Decidir do exercício do direito de acção civil ou penal con-
tra directores, gerentes e outros mandatários e membros do conse-
lho fiscal;

n) Apreciar e votar matérias especialmente previstas no Código
Cooperativo, no Decreto-Lei n.º 394/82 e nestes estatutos.

2 � Para além dos actos referidos no número anterior é matéria
da competência da assembleia geral sancionar os contratos previs-
tos no n.º 3 do artigo 5.º destes estatutos.

ARTIGO 28.º

Assessoria

Se a assembleia geral assim o entender, poderá a direcção ou
conselho fiscal ser assessorado por um revisor oficial de contas ou
por uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 29.º

Deliberações

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presentes ou representados devidamente todos os membros
da Cooperativa, no pleno gozo dos seus direitos, concordarem, por
unanimidade, com a respectiva inclusão ou se incidir sobre maté-
ria constante da alínea m) do artigo 27.º destes estatutos.

ARTIGO 30.º

Votação

1 � Nas assembleias gerais da Cooperativa, cada cooperador
dispõe de um voto, qualquer que seja a sua parte no capital social.

2 � É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços
dos votos expressos na aprovação das matérias constantes das
alíneas f), g), h), i), j) e m) do n.º 1 do artigo 27.º

3 � No caso da aprovação da dissolução da Cooperativa ela não
terá lugar se, pelo menos, o número mínimo de membros referidos
no artigo 13.º destes estatutos, se declarar disposto a assegurar a
permanência da Cooperativa qualquer que seja o número de votos
contra.

ARTIGO 31.º

Voto por correspondência

É admitido o voto por correspondência sob condição de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e de a assinatura do cooperador se encon-
trar reconhecida nos termos legais.

ARTIGO 32.º

Voto por representação

1 � É também admitido o voto por representação, devendo a
delegação de poderes constar de documento escrito e dirigido ao
presidente da mesa da assembleia geral e a assinatura do mandatá-
rio estar reconhecida nos termos do artigo anterior.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais do que três
membros da Cooperativa.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 33.º

Composição

1 � A direcção é composta por três cooperadores que escolhe-
rão entre si o presidente, o secretário e o tesoureiro.

2 � Poderá ser criado quando for entendido conveniente o car-
go de vice-presidente.

3 � Poderá ser prevista a existência de dois suplentes.

ARTIGO 34.º

Reuniões

1 � As reuniões ordinárias da direcção terão pelo menos perio-
dicidade mensal.

2 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presi-
dente a convoque ou a pedido da maioria dos seus membros efecti-
vos.

3 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

4 � Na falta de qualquer director efectivo deverá ser chamado
à efectividade o respectivo suplente.

5 � Se não for possível completar a direcção pela forma indi-
cada no número anterior, deverá proceder-se no prazo de 30 dias
ao preenchimento das vagas, pela assembleia geral.

6 � Será lavrada acta de cada sessão da direcção na qual se indi-
carão os nomes dos directores presentes e as deliberações tomadas.
As actas serão assinadas pelos directores presentes à sessão.

ARTIGO 35.º

Competência

A direcção é o órgão de administração e representação da Coo-
perativa e compete-lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fis-
cal e à apreciação e aprovação da assembleia geral, o balanço, re-
latório e contas do exercício, bem como o orçamento e o plano de
actividades para o ano seguinte;

b) Promover e fazer cumprir o plano de actividades anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da

competência deste;
d) Deliberar sobre a admissão de novos cooperadores e sobre a

aplicação de sanções previstas na lei e nestes estatutos, dentro dos
limites da sua competência;

e) Zelar pelo respeito da Lei, destes estatutos e das deliberações
da assembleia geral;

f) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da Coo-
perativa;

g) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele;
h) Assegurar a escrituração dos livros, nos termos legais;
i) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da

Cooperativa e dos cooperadores e na salvaguarda dos princípios
cooperativos;

j) Arrendar propriedades necessárias à instalação da sua sede,
armazéns e depósitos, adquirir máquinas, ferramentas, meios de
transporte, livros, móveis e tudo quanto se torne necessário ao fun-
cionamento da Cooperativa e, ainda, vender bens que não conve-
nham ou se tornem dispensáveis, obtido o parecer favorável do
conselho fiscal;

l) Adquirir, construir e alienar imóveis quando autorizada pela
assembleia geral.

ARTIGO 36.º

Poderes de representação

A direcção pode delegar no presidente os poderes colectivos de
representação previstos na alínea g) do artigo anterior.

ARTIGO 37.º

Assinaturas

1 � Para obrigar a Cooperativa são bastantes duas assinaturas
de quaisquer dos membros da direcção.

2 � Nos actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de
um dos membros da direcção.

ARTIGO 38.º

Gerentes e outros mandatários

A direcção pode designar um ou mais gerentes ou outros man-
datários, delegando-lhes poderes específicos previstos nestes esta-
tutos ou aprovados pela assembleia geral e revogar os respectivos
mandatos.

ARTIGO 39.º

Responsabilidade dos directores, dos gerentes e outros
mandatários

1 � São responsáveis civilmente, de forma pessoal e solidária,
perante a Cooperativa e terceiros, sem prejuízo de eventual respon-
sabilidade criminal e da aplicabilidade de outras sanções, os direc-
tores, os gerentes e outros mandatários que hajam violado a lei, os
estatutos ou as deliberações da assembleia geral ou deixado de
executar fielmente o seu mandato, designadamente:

a) Praticando em nome da Cooperativa, actos estranhos ao ob-
jecto ou aos interesses desta ou permitindo a prática de tais actos;
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b) Pagando ou mandando pagar importâncias não devidas pela
Cooperativa;

c) Deixando de cobrar créditos que, por isso, hajam prescrito;
d) Procedendo à distribuição de excedentes fictícios ou que vio-

lem os estatutos ou a lei;
e) Usando o respectivo mandato, com ou sem utilização de bens

ou créditos da Cooperativa, em benefício próprio ou de outras pes-
soas, singulares ou colectivas.

2 � A delegação de competências da direcção em um ou mais
gerentes ou outros mandatários, não isenta de responsabilidade, os
directores salvo o disposto na lei.

3 � Os gerentes e outros mandatários respondem, nos mesmos
termos que os directores, perante a Cooperativa e terceiros, pelo
desempenho das suas funções.

SECÇÃO IV
Do conselho fiscal

ARTIGO 40.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos,
que designarão entre si o presidente, o secretário e o relator.

2 � Poderá ser prevista a existência de membros suplentes.
3 � Os cargos do conselho fiscal serão designados na primeira

reunião deste órgão, quando não forem pela assembleia geral.

ARTIGO 41.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coo-
perativa, competindo-lhe designadamente:

a) Examinar a escrita e toda a documentação da Cooperativa
sempre que julgue conveniente;

b) Verificar, quando creia necessário, o saldo da caixa e a exis-
tência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar
das respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas do
exercício e o orçamento e o plano das actividades para o ano se-
guinte.

ARTIGO 42.º

Reuniões

1 � Ao presidente do conselho fiscal compete convocar as reu-
niões, sempre que o entender conveniente.

2 � O conselho fiscal reúne em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

3 � As reuniões ordinárias do conselho fiscal terão pelo menos
periodicidade trimestral.

4 � Os membros do conselho fiscal podem assistir, por direito
próprio, às reuniões da direcção.

5 � Os membros suplentes do conselho fiscal, podem assistir às
reuniões do mesmo.

6 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente, sempre que
o presidente o convoque ou a pedido da maioria dos seus membros
efectivos.

7 � O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a pre-
sença de mais de metade dos seus membros efectivos.

8 � Será lavrada acta de cada sessão do conselho fiscal na qual,
indicarão os nomes dos presentes e as deliberações tomadas. As
actas serão assinadas pelos directores presentes à sessão.

CAPÍTULO V

Das receitas, reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 43.º

Receitas

São receitas da Cooperativa:
a) Resultados da sua actividade;
b) Rendimentos dos seus bens;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
d) Quaisquer outras não impedidas por lei nem contrárias aos

presentes estatutos.

ARTIGO 44.º

Reservas

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercí-

cio e integradas por meios líquidos e disponíveis;

b) Reserva para educação e formação cooperativa destinada a
cobrir as despesas com a educação cooperativa e com a formação
técnica e profissional dos seus membros.

2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral outras reservas
facultativas.

3 � Se os prejuízos do exercício forem superiores ao montante
de reserva legal a diferença poderá, por deliberação da assembleia
geral, ser exigida aos cooperadores, proporcionalmente às operações
realizadas por cada um deles, sendo a reserva legal reconstituída
até ao nível anterior em que se encontrava.

ARTIGO 45.º

Reserva legal

Revertem para a reserva legal segundo a proporção que for de-
finida pela assembleia geral, as jóias nos termos do artigo 12.º des-
tes estatutos e os excedentes anuais líquidos.

ARTIGO 46.º

Reserva para educação e formação cooperativas

1 � Revertem para a reserva para educação e formação coope-
rativa:

a) A parte das jóias que não for afectada à reserva legal;
b) A percentagem dos excedentes anuais líquidos, estabelecida

pela assembleia geral;
c) Os donativos e subsídios que forem especialmente destinados

à formação e educação cooperativas.
2 � As formas de aplicação desta reserva serão determinadas

pela assembleia geral.

ARTIGO 47.º

Aplicação dos excedentes

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para constituição da reserva legal reverterão 10% até comple-

tar montante igual ao do capital social da Cooperativa;
b) Para constituição da reserva de educação e formação coope-

rativa a percentagem que a assembleia geral determinar;
c) O remanescente será rateado, como retorno, pelos cooperado-

res na proporção do valor das operações realizadas por cada um
durante o exercício;

d) As percentagens que a assembleia geral fixar para as reser-
vas facultativas;

e) Uma percentagem não superior a 10% que a assembleia geral
poderá fixar, depois de deduzidas as reservas atrás referidas, para
remuneração de títulos de capital.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e partilha

ARTIGO 48.º

Dissolução

A Cooperativa dissolve-se por:
a) Esgotamento do objecto ou impossibilidade insuperável da sua

prossecução;
b) Fusão por integração, por incorporação ou cisão integral, nos

termos dos artigos 72.º e 73.º do Código Cooperativo;
c) Deliberação da assembleia geral, tomada nos termos da

alínea h) do artigo 46.º e do n.º 3 do artigo 48.º do Código Coope-
rativo;

d) Decisão judicial transitada em julgado que declare a coope-
rativa impossibilitada de cumprir as suas obrigações;

e) Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a
Cooperativa não respeita no seu funcionamento, os princípios coo-
perativos, que o objecto real da Cooperativa não coincide com o
objecto expresso no acto de constituição ou nos estatutos, que uti-
liza sistematicamente meios ilícitos para a prossecução do seu ob-
jecto ou ainda que recorre à forma cooperativa para alcançar inde-
vidamente benefícios legais.

ARTIGO 49.º

Processo de liquidação e partilha

1 � A dissolução da Cooperativa, implica a nomeação de uma
comissão liquidatária, encarregada do processo de liquidação do
património da Cooperativa.

2 � No caso de dissolução voluntária, a assembleia geral que
deliberar a dissolução deve eleger a comissão liquidatária, à qual
conferirá os poderes necessários para dentro do prazo que lhe fi-
xar proceder à liquidação.
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3 � Aos casos de dissolução referidos nas alíneas a), b) e e) do
artigo anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o proces-
so de liquidação previsto na secção I do capítulo XV do título IV
do Código do Processo Civil.

4 � Ao caso de dissolução referido na alínea d) do artigo anterior
é aplicável, com as necessárias adaptações, o processo de liquida-
ção em benefício de credores previsto na secção III do capítulo XV
do título IV do Código do Processo Civil.

5 � Feita a liquidação total, deve a comissão liquidatária apre-
sentar as contas à assembleia geral ou ao tribunal, conforme os
casos, organizando, sob a forma de mapa, um projecto de partilha
do saldo, nos termos do artigo seguinte.

6 � A última assembleia geral ou o tribunal, conforme os ca-
sos, designará quem deve ficar depositário dos livros, papéis e
documentos da Cooperativa, que deverão ser conservados pelo
prazo de cinco anos.

ARTIGO 50.º

Destino do património em liquidação

1 � Uma vez satisfeitas as despesas decorrentes do próprio pro-
cesso de liquidação, o saldo obtido por este será aplicado, imedia-
tamente, e pela seguinte ordem, a:

a) Pagar os salários e as prestações devidas aos trabalhadores da
Cooperativa;

b) Pagar os débitos da Cooperativa, incluindo o resgate dos títu-
los de investimento e outras prestações eventuais feitas pelos mem-
bros da Cooperativa, estabelecidos nos termos do artigo anterior;

c) Resgatar os títulos de capital.
2 � O montante da reserva legal estabelecido nos termos do

artigo 67.º do Código Cooperativo, que não tenha sido destinado a
cobrir eventuais perdas de exercício e não seja susceptível de apli-
cação diversa, pode transitar, com idêntica finalidade, para a nova
entidade cooperativa que se formar na sequência de fusão ou ci-
são da Cooperativa em liquidação.

3 � Quando á Cooperativa em liquidação não suceder nenhu-
ma entidade cooperativa nova, a aplicação do montante estabeleci-
do no número anterior será:

a) Determinada pela união, federação ou confederação do ramo
do sector cooperativo na qual a Cooperativa em liquidação estiver
agrupada;

b) Determinada pela união, federação ou confederação que, aten-
dendo à identidade do ramo do sector cooperativo ou de âmbito,
mais próxima estiver da Cooperativa, caso esta não esteja agrupa-
da em nenhuma cooperativa de grau superior.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 51.º

Adaptação das entradas mínimas

1 � Os membros, cujo capital subscrito e realizado seja inferior
ao determinado no artigo 7.º dos presentes estatutos, deverão subs-
crever e realizar as partes em falta até àquele montante, em duas
prestações mensais consecutivas, até dois anos.

2 � Aos membros que não realizem as partes do capital em falta
nos termos do artigo anterior, aplica-se o disposto no artigo 35.º
n.º 3 do Código Cooperativo, antes de serem considerados excluídos.

ARTIGO 52.º

Foro competente

É escolhido o foro da Comarca de Rio Maior, para todas as ques-
tões a dirimir entre os membros da Cooperativa, ou entre aquela
relativamente a esta e com terceiros.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
03-2-44 626

AJISCE � ASSOCIAÇÃO JOVEM DE INTERVENÇÃO
SÓCIO-CULTURAL E ECOLÓGICA

Certifico que, por escritura de 3 de Julho de 2001, lavrada a
fls. 116 e seguintes, do livro de notas n.º 153-I, do 1.º Cartório
Notarial de Santa Maria da Feira, foram alterados os estatutos da
Associação, AJISCE � Associação Jovem de Intervenção Sócio-
Cultural e Ecológica, com sede na freguesia do Souto, concelho de

Santa Maria da Feira, quanto aos artigos 5.º, 6.º e 7.º, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

5.º

A mesa da assembleia geral é composta por três elementos, sendo
um presidente e dois secretários, competindo-lhe convocar, dirigir
as actas dos trabalhos das assembleias gerais.

6.º

A direcção é composta por cinco elementos, sendo um presidente,
um vice-presidente, um tesoureiro e dois secretários, competindo-
lhe a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar, deven-
do reunir mensalmente.

7.º

O conselho fiscal é composto por três elementos, sendo um pre-
sidente, um secretário e um relator, competindo-lhe fiscalizar aos
actos administrativos e financeiros da direcção, verificar as contas
e relatório e dar de parecer sobre os actos que impliquem aumento
de despesas ou diminuição de receitas fiscais. O conselho fiscal
reunirá pelo menos uma vez por trimestre.

Conferida, está conforme.

9 de Outubro de 2001. � O Ajudante, João da Silva e Sousa.
03-2-44 697

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA DGSI
CENTRO CULTURAL

Certifico que, por escritura de 14 de Setembro do corrente ano,
lavrada a fls. 22 e seguintes, do livro de notas n.º 40-M, do 10.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Catarina
Celeste da Costa Fazeres, foram alterados parcialmente os estatu-
tos da Associação, denominada Associação dos Trabalhadores da
DGSI � Centro Cultural, que passou a designar-se por Associação
dos Trabalhadores do ITIJ � Centro Cultural.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
4-2-16 505

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL
DA MALTA

Certifico que, por escritura lavrada hoje, no Cartório Notarial de
Pinhel, exarada a fl. 34, do livro de notas n.º 84-C, foram altera-
dos totalmente os estatutos da Associação, denominada Associação
Recreativa, Desportiva e Cultural da Malta, a qual tem a sua sede
no lugar da Malta, freguesia e concelho de Pinhel.

A Associação passou a denominar-se Associação Recreativa,
Desportiva, Cultural e Social da Malta.

A Associação tem por objectivo desenvolver actividades, servi-
ços e melhoramentos sócio-culturais, com vista à valorização dos
associados e restantes população da Malta.

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

Podem ser sócios todas as pessoas singulares maiores de 18 anos
e pessoas colectivas.

Haverá duas categorias de associados: efectivos e honorários.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegivel.)
5-2-23 605

AFAGO � ASSOCIAÇÃO PARA A FAMÍLIA E AMIZADE
EM GONDOMAR

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro de 2001, exarada a
fl. 61, do livro n.º 438-C, do Cartório Notarial de Paredes, foi cons-
tituída uma Associação, que ficou a reger-se além de outras cláu-
sulas, pelas seguintes:

Denominação: AFAGO � Associação para a Família e Amiza-
de em Gondomar.
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Sede: Tem a sua sede na Rua do Padre Andrade e Silva, 323, São
Cosme, Gondomar.

Duração: Por tempo indeterminado.
Fins: a Associação tem como fins principais, a serem prossegui-

dos mediante a concessão de bens e a prestação de serviços, os
seguintes:

a) O apoio a crianças e jovens;
b) O apoio à família;
c) O apoio à integração social e comunitária;
d) A protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas

as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de
capacidade para o trabalho; e

e) A educação e formação profissional dos cidadãos.
Condições essenciais para a admissão dos associados: podem ser

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

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

19 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Lilita Maria Ruão Mar-
ques. 06-2-054 293

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA
«ALEGRIA DO ZAMBUJEIRO»

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 75 v.º e seguin-
tes, do livro de notas n.º 85-E, do 1.º Cartório Notarial da Figueira
da Foz, a cargo da notária, licenciada Fernanda da Fonseca Mau-
rício Ferreira da Silva, foi constituída uma Associação, com a de-
nominação em epígrafe, com sede no lugar do Zambujeiro, fregue-
sia de Arazede, concelho de Montemor-o-Velho, a qual tem como
objecto: a defesa, valorização, engrandecimento, desenvolvimento
e prestígio do Zambujeiro, suas gentes, cultura e meio ambiente.

Podem ser associados todos os indivíduos que se identifiquem
com os respectivos fins sociais e aceitar e cumprir o estatuído, quer
nos presentes estatutos, quer no regulamento geral interno.

Os associados da Associação Cultural e Recreativa Alegria do
Zambujeiro, denominar-se-ão de ordinários, beneméritos e honorários.

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condi-
ções de admissão e exclusão, constarão de um regulamento geral
interno, cuja aprovação e eventuais alterações futuras serão da ex-
clusiva competência da assembleia geral.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, José António de Al-
meida Costa. 10-2-125 900

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL
DO JOGO DE PAU PORTUGUÊS � A. D. C. J. PAU P.

Certifico que, por escritura de 10 de Abril de 2001, lavrada de
fl. 26 a fl. 27, do livro de notas n.º 253-M, do 21.º Cartório Nota-
rial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Lídia Pereira Nunes
de Menezes, foi constituída uma Associação, com as siglas A. D.
C. J. Pau P., sendo uma organização representativa de todos os
sócios nela inscritos.

É constituída por tempo indeterminado.
Tem sede no lugar de Rebordões, freguesia de Infesta, concelho

de Celorico de Basto.
Tem como objecto a divulgação do jogo do pau como desporto

e cultura, bem como outras.
São sócios fundadores os indivíduos que fundaram a Associação.
São sócios efectivos os que através de um acto voluntário se

associam à Associação.
A Associação no exercício das suas actividades no país e no

estrangeiro, não tem como objectivo fins lucrativos.

10 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 899

INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS �
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E
COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS
NANOTECNOLOGIAS

Certifico que, por escritura de 19 de Junho de 2001, lavrada a
fls. 36 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 257-
J, do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma asso-

ciação, com a denominação de INESC Microsistemas e Nanotec-
nologias � Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores
para os Microsistemas e as Nanotecnologias, tem a sua sede em
Lisboa, na Rua de Alves Redol, 9, freguesia de São João de Deus,
concelho de Lisboa, com duração por tempo indeterminado e sem
fins lucrativos, e tem como objecto contribuir para o reforço do
conhecimento em áreas específicas da microelectrónica e da micro
e nano-fabricação, através da realização de actividades de investi-
gação e desenvolvimento, da prototipagem, da transferência de tec-
nologia e da formação de recursos humanos, e tem como órgãos
sociais: o conselho geral, a direcção, o conselho fiscal, o conselho
científico e a unidade de acompanhamento.

Podem ser membros da associação, as pessoas colectivas, públi-
cas ou privadas, que em razão das suas competências específicas,
áreas de actividade e objectivos, possam dar um contributo relevante
para a prossecução dos objectivos do INESC Microsistemas e
Nanotecnologias.

As propostas para a admissão de novos associados, serão sub-
metidas a conselho geral.

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

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

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

c) Os que se atrasarem seis ou mais meses no pagamento das
quotas ou contribuições fixadas pelo conselho geral;

d) Os que através da sua conduta contribuam para o descrédito
desprestígio ou prejuízo da Associação;

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

Vai conforme.

4 de Julho de 2001. � O Ajudante, António Luís dos Santos
Fernandes Pelixo. 10-2-125 898

CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO VALE DO RABAÇAL

Certifico que, por escritura lavrada no dia 30 de Agosto de 2001,
exarada a fls. 94 e seguintes, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 29-C, do Cartório Notarial de Boticas, foi constituída uma
associação, denominada Clube de Tiro, Caça e Pesca do Vale do
Rabaçal, com sede no lugar e freguesia de Santa Valha, concelho
de Valpaços, a qual tem por objecto a prática da caça e da pesca,
em geral de forma planeada e controlada e nesse âmbito, a gestão
e administração de zonas de caça nas suas formas legais e ainda o
fomento das espécies cinegéticas e piscícolas, bem como o exercí-
cio de outras modalidades desportivas, consentâneas com o tiro com
armas de caça, zelando e cuidando simultaneamente pela conser-
vação e equilíbrio pelas espécies vivas da natureza e do meio am-
biente.

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � O Escriturário Superior, Carlos Al-
berto Gonçalves Pires. 10-2-125 962

CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE TORRE
DO TERRENHO

Certifico que, com data de hoje, foi outorgada no Cartório No-
tarial de Trancoso, lavrada de fl. 95 a fl. 95 v.º, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 33-C, uma escritura de alteração de es-
tatutos da associação, com a denominação de Centro Social Cultu-
ral e Recreativo da Torre do Terreno, com o número de identifica-
ção de pessoa colectiva 505434520, com sede na freguesia da Torre
do Terrenho, do concelho de Trancoso, pela escritura acima refe-
rida alteram os estatutos quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

O Centro Social, Cultural e Recreativo da Torre do Terrenho, com
vocação para instituição particular de solidariedade social, tem a sua
sede na freguesia da Torre do Terrenho, concelho de Trancoso.
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ARTIGO 2.º

Fins

Fim principal o de segurança social. Promoção do bem-estar social
dos residentes da freguesia da Torre do Terrenho. Promoção de
actividades culturais. Promoção de actividades recreativas e
desportivas. Para realização dos seus objectivos, a instituição pro-
põe-se criar e manter as seguintes actividades:

1) Um centro de dia e um lar de idosos para as pessoas da ter-
ceira idade;

2) Um A. T. L., para as crianças com vista à ocupação dos seus
tempos livres e para apoio na alimentação, cultura e progresso em
geral;

3) Apoiar os jovens na sua formação social, profissional e colo-
cação no mercado de trabalho.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 961

FORVERDE � ESCOLA PROFISSIONAL DA LEZÍRIA

Certifico que, por escritura pública de 29 de Agosto de 2001,
lavrada de fl. 77 a fl. 78, do livro de escrituras diversas n.º 137, do
Notariado Privativo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
a cargo da licenciada Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão, notária
privativa, foi constituída uma Associação, com a denominação de
FORVERDE � Escola Profissional da Lezíria.

A associação tem por objecto a formação profissional nas áreas
de Agricultura e do Ambiente, dos níveis 1, 2 e 3, assim como
qualquer outra área que os promotores considerem conveniente.

A associação tem sede nas instalações da Companhia das Lezí-
rias, sito no Cabo, Estrada Nacional n.º 10, em Vila Franca de Xira,
sendo a sua duração por tempo indeterminado.

Os associados fundadores são a Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira e a Companhia de Lezírias, S. A., sendo permitido que
outras pessoas colectivas ou individuais venham a constituir-se
associados após a assembleia geral, autorizar nos termos e limites
dos estatutos da associação.

É o que cumpre certificar.

29 de Agosto de 2001. � A Notária Privativa do Município,
Maria Paula Cordeiro Ascensão. 10-2-125 960

LAR EVANGÉLICO DO BARLAVENTO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 6 de Setembro de
2001, exarada de fl. 96, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 161-G, do Cartório Notarial de Lagos, a cargo do notário Júlio
José Monteiro Barroso, foram alterados os estatutos da associação,
com a denominação em epígrafe, com sede na Rua Principal,
Burgau, freguesia da Luz, concelho de Lagos.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 10-2-125 959

OLCA � ORQUESTRA LIGEIRA CAMBRA

Certifico que, por escritura pública de 24 de Agosto de 2001,
lavrada a partir de fl. 79, do livro de notas n.º 435-D, do Cartório
Notarial de São João da Madeira, foi constituída a associação, com
a denominação em epígrafe, com sede no lugar de Macinhata, fre-
guesia de São Pedro de Castelões, concelho de Vale de Cambra,
tendo como fins o ensino e formação musical, instrumental e co-
ral; dança e teatro e outras actividades afins; realização de concer-
tos musicais e actividades de animação sócio-cultural e recreativas,
tendo como órgãos sociais, a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aurora do Carvalho
Soares Leite da Silva. 10-2-125 958

JUNTA DE AGRICULTORES DO REGADIO DO MANJÃO
E VALE MOREIRO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 124, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 16-C, do Cartório Notarial de Góis,
a cargo da notária interina, licenciada Ana Paula Pinto Alves, foi
constituída a associação Junta de Agricultores do Regadio do Manjão
e Vale Moreiro, que tem a sua sede no lugar de Manjão, freguesia e
concelho de Góis.

A associação tem por objecto: a exploração, conservação e ma-
nutenção das linhas de rega.

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

São receitas da associação: a jóia e quotas dos associados, cujo
montante será fixado em assembleia geral, e ainda quaisquer do-
nativos ou subsídios que lhe sejam atribuídos.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Notária Interina, Ana Paula Pinto
Alves. 10-2-125 955

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DOS MERCADOS COIMBRA

Certifico que, no dia 5 de Setembro de 2001, lavrada de fl. 13 a
fl. 14 v.º, do livro de notas n.º 353-B, do Cartório Notarial de Can-
tanhede, a cargo do notário, licenciado Luís Manuel Canha, foi
constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe, com
sede na cidade de Coimbra, no Mercado D. Pedro V, freguesia de
São Bartolomeu, e tem por objectivo principal, ser um elo entre os
seus associados e as instituições congéneres e o Estado.

Não tem fins lucrativos e destina-se a defender os direitos dos
seus associados junto do poder instituído.

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

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, per-
tencente obrigatoriamente, ao núcleo dos comerciantes que exercem
a sua actividade no Mercado D. Pedro V, um primeiro-secretário e
um segundo-secretário efectivos.

A direcção é composta por 13 elementos efectivos: um presidente,
um vice-presidente-adjunto, um tesoureiro, dois vice-presidentes e
oito vogais.

O conselho fiscal é composto por um presidente, o qual deverá
obrigatoriamente, pertencer ao núcleo dos comerciantes que exercem
a sua actividade no Mercado D. Pedro V e dois vogais efectivos.

Está conforme ao original.

5 de Setembro de 2001. � O Ajudante, José Aníbal de Matos
Ferreira. 10-2-125 944

ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO EM PORTUGAL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 77, do livro
n.º 249-A, do 1.º Cartório Notarial das Caldas da Rainha, foi cons-
tituída uma Associação, com a denominação em epígrafe, abrevia-
damente, designada por ACEP, com sede na Quinta das Avencas,
Rua da Cidade de Faro, lote 2, B1, 2.º A, 2775, freguesia de Pare-
de, concelho de Cascais, distrito de Lisboa, que tem por objecto
promover a divulgação do comércio electrónico em Portugal, via
cursos, seminários e conferências; contribuir para a aplicação do
comércio electrónico (e business) em Portugal através de parece-
res e estudos prévios; editar publicações periódicas e não periódi-
cas sobre comércio electrónico; cooperar e representar em Portu-
gal, associações congéneres, tendo em vista o intercâmbio científico
e técnico, com organismos estrangeiros; realizar outras actividades
de natureza científica ou técnica que promovam a qualidade e di-
fusão do comércio electrónico em Portugal.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Notária, Maria Margarida Alves da
Costa Rego. 10-2-125 916

TRATA A CULTURA POR TU � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada no livro de notas para
escrituras diversas n.º 509-C, do 3.º Cartório Notarial de Coimbra,
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a cargo da notária Maria Olímpia Correia Colaço, entre Cátia Ale-
xandra Mendes Cabrita, Sara Amado de Albuquerque Rodrigues
Vicente e Luís Miguel Amaro Lopes Rosa, foi constituída por tem-
po indeterminado a contar de hoje, uma Associação, sem fins lu-
crativos, que adopta a denominação em epígrafe, e tem a sua sede
em Coimbra, na Rua de Feliciano de Castilho, 111, D, 5.º, direito,
freguesia de Santo António dos Olivais;

Que, a Associação tem por objecto incentivar os jovens a desen-
volver as suas capacidades e competências no domínio sócio-cul-
tural, no sentido de os formar como indivíduos conscientes da sua
cidadania.

Para a prossecução do objecto proposto, a Associação propõe-
se realizar colóquios temáticos; visitas e focus culturais; intercâm-
bio de actividades com associações de fim análogo.

Podem ser associados, as pessoas singulares aceites pela direcção.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima
Bogalho Pardal Ferreira Serrano. 10-2-125 915

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 11 de Abril de
2001, lavrada a fls. 45 e seguintes, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 52-C, do Cartório Notarial de Ourique, a cargo da
notária Teresa Maria Coutinho Lopes Moreira, foram alterados os
estatutos da associação, denominada Lar Nossa Senhora da Con-
ceição de Barrancos, com sede na Rua do 1.º de Dezembro, 66,
freguesia e concelho de Barrancos, que durará por tempo indeter-
minado.

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

27 de Agosto de 2001. � A Notária, Teresa Maria Coutinho
Lopes Moreira. 10-2-125 942

COMISSÃO DE MORADORES EDIFÍCIO JARDIM

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2001, exarada
a fls. 11 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 42-H, do 2.º
Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi constituída uma associ-
ação, com a denominação de Comissão de Moradores Edifício Jar-
dim, com a sua sede no Largo de João Tomás da Costa, 143, 13.º,
esquerdo, na cidade de Viana do Castelo.

A associação tem a sua duração por tempo indeterminado.
A associação tem por objecto a prossecução e realização de

quaisquer acções tendentes à manutenção do edifício Jardim, como
habitação dos seus moradores.

Podem ser associados todos os moradores do denominado edifí-
cio Jardim, da cidade de Viana do Castelo.

Constituem receitas da associação: as jóias e quotas dos associa-
dos e quaisquer donativos que, eventualmente, lhe sejam feitos.

São órgãos da associação: a mesa da assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

A mesa da assembleia geral é composta por três elementos: presidente,
vice-presidente e secretário, competindo-lhes convocar, dirigir e redigir
as actas dos trabalhos das assembleias gerais.

A direcção é composta por cinco membros: presidente, vice-pre-
sidente, secretário, tesoureiro e vogal, competindo-lhe a gerência
social, administrativa e financeira da associação.

O conselho fiscal é composto por três membros: presidente, se-
cretário e relator, competindo-lhe fiscalizar os actos administrati-
vos e financeiros da direcção, verificar e dar parecer sobre as suas
contas e respectivos relatórios.

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

17 de Setembro de 2001. � O Notário, Mário Ribeiro Peixoto
de Magalhães. 10-2-125 941

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS DA REGIÃO
DE ERMIDAS SADO

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2000, lavra-
da a fl. 51, do livro n.º 116-F, do Cartório Notarial de Santiago do
Cacém, a cargo do notário António Patrício Miguel, foi feita a al-

teração dos estatutos da Associação de Empresários da Região de
Ermidas Sado, com sede na Avenida de Manuel Joaquim Pereira,
75, rés-do-chão, freguesia de Ermidas-Sado, concelho de Santiago
do Cacém, quanto aos artigos 11.º n.º 7, 18.º n.º 1 e 19.º n.º 4, que
passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 11.º

7 � No caso de vacaturas de qualquer órgão social, a menos de
dois terços da sua composição, a eleição para o preenchimento dos
cargos vagos até ao final do mandato, realizar-se-á de imediato,
respeitando contudo o disposto no n.º 3 desta cláusula.

ARTIGO 18.º

1 � A direcção é composta por: um presidente e quatro vice-
presidentes.

ARTIGO 19.º

4 � No impedimento do presidente, a direcção será presidida por
um dos vice-presidentes, designado pelo presidente.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � O Notário, António Patrício Miguel.
10-2-125 940

ASSOCIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL
DAS CARRASCAS � APIC

Certifico que, por escritura de 2 de Julho do corrente ano, lavrada
a fl. 16, do livro de notas n.º 269-I, do 15.º Cartório Notarial de
Lisboa, a cargo do licenciado José Manuel Cabral de Matos Oli-
veira, foram alterados totalmente os estatutos da Associação, As-
sociação do Parque Industrial das Carrascas � APIC, com sede no
Parque Industrial das Carrascas, Estrada Nacional n.º 252, ao qui-
lómetro n.º 11,2, em Palmela.

A Associação tem por objecto: construir, instalar e equipar o
Parque Industrial das Carrascas e áreas envolventes, de infra-estru-
turas adequadas, assumindo as responsabilidades pelo cumprimen-
to das obrigações financeiras decorrentes deste objectivo.

São associados todas as pessoas singulares e colectivas, funda-
dores da Associação.

Podem ainda aderir à Associação, as pessoas singulares ou co-
lectivas que, tendo ou não instalações industriais no parque ou áreas
envolventes, e beneficiando ou pretendendo beneficiar das regali-
as a que terá direito como associado, assim como da capacidade de
negociação desta Associação, em nome e defesa de interesses co-
muns das entidades associadas.

Desde que estes aceitem os presentes estatutos e demais regula-
mentos que vierem a ser aprovados e prestem a participação que
lhe vier a ser fixada.

Haverá três categorias de associados:
a) Fundadores: os que estiverem na origem e formação da pre-

sente Associação;
b) Aderentes: os que se associarem já em fase posterior;
c) Honorários: os que vierem a ser classificados como tal, em

reunião da assembleia geral, por maioria qualificada de dois terços
dos associados.

Perdem a qualidade de associados todos aquele que dolosamen-
te tenham prejudicado materialmente a Associação ou concorrido
para o seu desprestígio e que deixaram de pagar quotas durante seis
meses.

A exclusão dos associados só se efectivará depois da respectiva
audiência.

O associado que por qualquer forma, deixar de pertencer à As-
sociação, não tem direito de reaver as quotizações que haja pago,
e perde o direito ao património social sem prejuízo da sua respon-
sabilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi
membro da Associação.

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

Constituem receitas da Associação: o produto das quotas das
associados; os subsídios do Estado ou de outros organismos oficiais
e quaisquer outras não impedidas por lei, nem contrárias aos pre-
sentes estatutos.

Está conforme ao original.

3 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 939
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CENTRO SOCIAL SÃO ROSENDO

Certifico que, por escritura lavrada em 30 de Agosto de 2001,
exarada a fl. 80, do livro de notas n.º 216-E, do 1.º Cartório Nota-
rial de Santo Tirso, foi constituída uma associação, designada Cen-
tro Social São Rosendo, com sede na Rua do Bacêlo, freguesia de
São Miguel do Couto, concelho de Santo Tirso, sem fins lucrati-
vos e que tem por objecto: a promoção e realização de actividades
de apoio à terceira idade e juventude.

O Ajudante, Avelino de Jesus Ribeiro Lopes Machado.
10-2-125 938

GUIÃO, CENTRO DE ESTUDOS PORTUGUESES
Sede: Rua Nova da Trindade, 1, 4.º, direito,

freguesia do Sacramento, em Lisboa

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 28 de Agosto
corrente, lavrada de fl. 67 a fl. 67 v.º, do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 405-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, a car-
go do notário, licenciado Manuel d�Assunção Casalta, foi consti-
tuída a associação com a denominação e sede em epígrafe, constando
dos respectivos estatutos:

1) Que tem por objecto: promover o culto da tradição e do espí-
rito nacional, com base na história da lusitanidade; fomentar a cul-
tura através da edição de publicações; organizar viagens de estudo
no território nacional e onde a presença portuguesa no estrangeiro
estiver assinalada; constituir um arquivo histórico contemporâneo
que recolha e trate o acervo reunido e doado pelos seus associa-
dos; participar em actividades de carácter marcadamente lusófono,
intervir na formação integral da juventude, dentro das suas possi-
bilidades; criar um serviço de camaradagem entre os seus associa-
dos e ou cônjuges;

2) Que tem as seguintes classes de associados:
a) Fundadores;
b) Efectivos; e
c) Correspondentes.
São associados fundadores, os primeiros 40 que aderirem à as-

sociação;
São associados efectivos, os que se inscreverem posteriormente,

desde que sejam portugueses no pleno gozo dos direitos civis e que,
como tal sejam admitidos pela direcção, sob proposta de um asso-
ciado fundador ou de dois associados efectivos; e

São associados correspondentes, os residentes fora do território
nacional, aprovados pela direcção nas mesmas condições dos asso-
ciados efectivos, tendo os mesmos deveres e regalias destes.

3) Que, perdem a qualidade de associados os que tenham quo-
tas com atraso de pagamento superior a um ano ou demonstrem,
por atitude ou conduta, não estarem integrados nos princípios pe-
los quais se rege a associação.

Está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Célia
Fernandes de Abreu Gomes da Silva. 10-2-125 931

AJCC � ASSOCIAÇÃO JUVENIL DO CONCELHO
DE CELORICO

Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 74, do livro n.º 208-G, do Cartório Notarial da Guarda, foi cons-
tituída a Associação, com a denominação em epígrafe, com sede
em Celorico da Beira, Avenida dos Bombeiros Voluntários, cujo
objecto é desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus
associados na base da realização de iniciativas, relativas à proble-
mática da juventude; promoção do desporto e desenvolvimento de
actividades culturais e recreativas; bem como a cooperação com
outros organismos; promover o convívio para toda a população em
geral; fomentar intercâmbios entre jovens, assim como efectuar
candidaturas aos programas existentes.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125932

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE SALGUEIRAIS

Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 76, do livro n.º 208-G, do Cartório Notarial da Guarda, foi consti-

tuída a Associação, com a denominação em epígrafe, com sede na
freguesia de Salgueirais, concelho de Celorico da Beira, cujo ob-
jecto é desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus asso-
ciados na base da realização de iniciativas, relativas à problemáti-
ca da juventude; promoção do desporto e desenvolvimento de
actividades culturais e recreativas; bem como a cooperação com ou-
tros organismos; promover o convívio para toda a população em
geral; fomentar intercâmbios entre jovens, assim como efectuar
candidaturas aos programas existentes.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 933

ASSOCIAÇÃO PRADOS JOVEM

Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 75, do livro n.º 208-G, do Cartório Notarial da Guarda, foi cons-
tituída a Associação, com a denominação em epígrafe, com sede
na freguesia de Prados, concelho de Celorico da Beira, cujo objecto
é desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associa-
dos na base da realização de iniciativas, relativas à problemática
da juventude; promoção do desporto e desenvolvimento de activi-
dades culturais e recreativas; bem como a cooperação com outros
organismos; promover o convívio para toda a população em geral;
fomentar intercâmbios entre jovens, assim como efectuar candida-
turas aos programas existentes.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 934

VESPA CLUBE DE FELGUEIRAS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 4 de Julho do cor-
rente ano, lavrada a fls. 5 e seguintes do livro n.º 54-D, do Cartório
Notarial de Lousada, a cargo do notário, licenciado Manuel Augusto
Monteiro de Morais Peixoto, foi constituída a associação sem fins
lucrativos, sob a denominação em epígrafe, com sede no lugar de
Carvalho, freguesia de Refontoura, concelho de Felgueiras, constituída
por tempo indeterminado e tem por objecto: a promoção de passeios,
convívios e concentrações, sem intuitos competitivos, prosseguindo
assim a promoção cultural e recreativa dos seus associados.

No que os estatutos forem omissos, regem as disposições legais
aplicáveis e o regulamento geral interno, cuja aprovação e altera-
ção são da competência da assembleia geral.

Está conforme.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira da
Silva Peixoto. 10-2-125 969

AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DO SEIXAL
AMESEISAL

Certifico que, por escritura de 27 de Junho do corrente ano, lavrada
a fl. 32 v.º, do livro de notas n.º 1411-B, do 15.º Cartório Notarial
de Lisboa, foram alterados os estatutos da associação, denominada
Agência Municipal de Energia do Seixal � AMESEISAL, com sede
na Rua de Fernando Sousa, 2, na freguesia e concelho do Seixal, na
parte respeitante ao artigo 28.º dos estatutos, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 28.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia
geral, convocada expressamente para esse fim, com o voto favorá-
vel de três quartos do número de associados presentes.

Está conforme ao original.

28 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 968

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DE SONIM

Certifico que, por escritura de 5 de Setembro de 2001, lavrada a
fls. 39 e seguintes, do livro n.º 106-D, do Cartório Notarial de Val-
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paços, foi constituída uma Associação por tempo indeterminado,
com a denominação de Associação de Caçadores e Pescadores de
Sonim, com sede no lugar, sede da freguesia de Sonim, concelho de
Valpaços.

O seu objecto consiste na realização de acções de fomento e
conservação da fauna bravia e cinegética e exploração racional da
caça e da pesca, através de administração de zonas de caça e pes-
ca, formação e informação aos caçadores e pescadores; fomentar e
zelar pelas normas legais sobre a caça e a pesca.

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

Poderão ser sócios da Associação, todos os indivíduos que preen-
cham os requisitos de admissão, constantes do seu regulamento in-
terno, que poderão exonerar-se a todo o tempo, com prévia liquida-
ção do que for devido e ser excluídos pela prática de falta grave, por
deliberação da direcção, com ratificação da assembleia geral.

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria de
Oliveira Alves Figueiras. 10-2-125 967

ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS ZEZERENSES

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 17 a fl. 18 v.º,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 317-A, do Cartório
Notarial de Resende, a cargo da notária interina Isabel Maria de
Jesus Rumor, foi constituída a Associação, com a denominação em
epígrafe, é o seguinte:

Denominação: Associação dos Jovens Zezerenses.
Sede: lugar da Igreja, freguesia de Santa Marinha do Zêzere,

concelho de Baião.
Objecto: desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus

associados, na base da realização de iniciativas relativas à proble-
mática da juventude e promover e estudo, investigação e difusão
de notícias aos jovens, cooperando com todas as entidades públi-
cas e privadas, visando a integração social e o desenvolvimento de
políticas adequadas à sua condição.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � O Ajudante, António Acácio Monteiro.
10-2-125 963

CLUBE CAÇA E PESCA DAS FREGUESIAS DA LAMAROSA
E SÃO MARTINHO DE ÁRVORE

Certifico que, no dia 5 de Setembro de 2001, lavrada de fl. 15 a
fl. 16 v.º, do livro de notas n.º 353-B, do Cartório Notarial de Can-
tanhede, a cargo do notário, licenciado Luís Manuel Canha, foi cons-
tituída uma associação, com a denominação em epígrafe, com sede
no lugar de Vila Verde, freguesia de Lamarosa, concelho de Coim-
bra e tem por fim promover e desenvolver as actividades de caça e
pesca nas freguesias da Lamarosa e de São Martinho de Árvore.

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

A mesa da assembleia geral, é composta por três membros (um
presidente, um primeiro-secretário e um segundo-secretário); a di-
recção é composta por cinco membros (um presidente, um vice-
presidente, um tesoureiro, um primeiro-secretário e um segundo-
secretário); e o conselho fiscal é composto por três membros (um
presidente e dois vogais).

Está conforme ao original.

5 de Setembro de 2001. � O Ajudante, José Aníbal de Matos
Ferreira. 10-2-125 945

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS FORCALHOS

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2001, lavrada
de fl. 147 a fl. 147 v.º, do livro de notas n.º 319-H, do 18.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa, a cargo da notária Gabriela Costa da Pal-
ma Martins, foram alterados integralmente os estatutos da Associa-
ção, Associação Recreativa e Cultural dos Forcalhos, com sede no
lugar e freguesia de Forcalhos, concelho de Sabugal, número de
identificação de pessoa colectiva 501393722.

A Associação tem por fim, nos termos do artigo 2.º n.º 1, a se-
gurança social, o recreio, a cultural e o desporto e o seu âmbito de

acção abrange a freguesia de Forcalhos, sem prejuízo de poder abrir
delegações ou desenvolver actividades noutros pontos do País.

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

Perdem a qualidade de associados:
1:
a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante quatro anos;
c) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 11.º

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 971

APIT � ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES INDEPENDENTES
DE TELEVISÃO

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2001, exarada
a fls. 58 e seguintes, do livro de notas n.º 504-L, do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado Carlos Manuel
da Silva Almeida, foram alterados os parcialmente os estatutos da
Associação, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de
D. Pedro V, 60, 1.º, direito, sala 33, freguesia de São José, conce-
lho de Lisboa, da qual consta o seguinte:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A APIT tem a sua sede em Lisboa, na Rua de D. Pedro V,
60, 1.º, direito, sala 33, freguesia de São José.
2 � [...]

ARTIGO 3.º

Fins e atribuições

i) Administrar em representação dos seus associados, todas as
verbas relativas ao direito de autor e direitos conexos que vierem
a ser cobrados e distribuí-las de acordo com os critérios fixados em
assembleia geral;

j) Contribuir por todos os meios ao seu alcance, para o rigoroso
cumprimento da legislação que, de qualquer forma possa interferir
com o exercício da actividade dos seus membros, e pela publica-
ção ou aperfeiçoamento de normas reguladoras das programações
e emissões televisivas.

ARTIGO 4.º

Admissão (qualidade)

Existem duas categorias de associados da APIT: associados efec-
tivos e associados contribuintes.

1 � São associados efectivos, as pessoas singulares ou colecti-
vas, em cuja composição social não intervenham entidades titula-
res de estações televisivas ou funcionários pertencentes aos seus
quadros privativos que, no território nacional, exerçam a actividade
de produção de programas de televisão e desde que, para tanto,
reunam os necessários meios financeiros, técnicos e humanos.

2 � São associados contribuintes todas as pessoas singulares ou
colectivas, nacionais ou estrangeiras, que de alguma forma se en-
contrem ligadas ao objecto da Associação.

3 � A admissão de associados é da competência da direcção da
APIT a requerimento dos interessados.

4 � Da deliberação da direcção que recuse a admissão, poderá
o candidato recorrer para a assembleia geral, no prazo de 15 dias
contados a partir da data da respectivo comunicação.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Zita Alexan-
dra Rodrigues Santos. 10-2-125 996

CLUBE ASSOCIATIVO DE CAÇA E PESCA DE REVEZES

Certifico, que, narrativamente, por escritura de 12 de Setembro
de 2001, lavrada a fl. 40, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 237-D, do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária,
licenciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi
constituída a associação com a denominação em epígrafe, com sede
no Semino, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé; e

Que, tem por objectivo principal, criar zonas de caça associativa,
concursos de tiro com chumbo, concursos e exposições caninas de
espécies cinegéticas em cativeiro.
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Podem ser associados do Clube as pessoas singulares ou colectivas,
juridicamente capazes, cuja admissão não cause risco ou dificuldade
grave à consecução das finalidades e objectivos da associação e aceitem
os seus estatutos e regulamentos.

Os seus órgãos sociais são: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Cujas receitas são principalmente constituídas por: quotizações
anuais pagas pelos seus associados, as quais podem ser satisfeitas
em duodécimos; as jóias cobradas na admissão de associados; do-
nativos e legados; receitas de espectáculos públicos e manifestações
desportivas.

Com duração por tempo indeterminado e que es dissolverá nos
termos legais.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 10-2-125 997

LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE
DE MONTALEGRE

Certifico que, por escritura de 13 de Setembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Montalegre, a cargo do primeiro-ajudante,
Carlos Alberto Diogo Martins, por o respectivo titular se encon-
trar destacado na Direcção-Geral dos Registos e do Notariado,
exarada a fl. 56, do respectivo livro n.º 860-A, foi constituída a
associação, denominada Liga dos Amigos do Centro de Saúde de
Montalegre, com sede no Centro de Saúde de Montalegre, freguesia
e concelho de Montalegre, a qual tem como finalidade apoiar
socialmente os doentes e pessoas idosas, designadamente,
promovendo a colaboração da comunidade e suas instituições no
bem estar dos doentes e na sua promoção cultural, promovendo a
melhoria das condições de acolhimento, internamento e tratamento
dos doentes de forma a evitar a rotura das suas relações familiares
e sociais, colaborando com os órgãos de gestão do Centro de Saúde
de Montalegre, nas orientações de política de saúde, para a defesa
dos interesses e direitos dos doentes e da sua dignificação pessoal
e colaborando na dignificação pessoal de todos quanto trabalham
no Centro de Saúde de Montalegre, designadamente, apoiando e
colaborando em todas as iniciativas de carácter cultural, social e
profissional, como forma de promoção indirecta do bem estar dos
doentes.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Diogo Martins. 10-2-125 998

CAMPO ABERTO � ASSOCIAÇÃO DE DEFESA
DO AMBIENTE

Certifico que, por escritura de 30 de Maio de 2001, lavrada de
fl. 49 a fl. 50 v.º, do livro de notas n.º 11-B, do 3.º Cartório Nota-
rial do Porto, foram rectificados os estatutos, mantendo a mesma
denominação, a mesma sede e o mesmo objecto da Associação,
CAMPO ABERTO � Associação de Defesa do Ambiente, com
sede na Rua de Camilo Castelo Branco, 70-52, Águas Santas, nú-
mero de identificação de pessoa colectiva P-505093278, dando nova
redacção ao artigo 14.º e §§ 1.º e 2.º dos artigos 18.º e 23.º, que
passam a ser os seguintes:

ARTIGO 14.º

Os órgãos da Associação são: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal. São eleitos em assembleia geral, tendo o respecti-
vo mandato a duração de dois anos, e podem ser destituídos pela
assembleia geral da qual emanam quando expressamente convocada
para o efeito.

ARTIGO 18.º

§ 1.º As competências da assembleia geral, as suas reuniões,
convocação e regimento serão fixados em regulamento interno, sem
prejuízo das competências referidas no n.º 2 do artigo 172.º do
Código Civil, que são da exclusiva competência da assembleia
geral.

§ 2.º A assembleia geral será convocada nos termos e prazos dos
artigos 173.º e 174.º do Código Civil.

ARTIGO 23.º

§ 1.º A dissolução da Associação só pode ser decidido em assem-
bleia geral expressamente convocada para o efeito, com um mínimo
de três meses de antecedência, sendo exigida, para a dissolução, o voto
favorável de três quartos de todos os associados.

§ 2.º No restante, a assembleia geral, deliberará e funcionará nos
termos legais previstos nomeadamente, no artigo 175.º do Código
Civil.

Está conforme.

12 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-125 999

CLUBE DE CAÇA E PESCA DA NAVE DO BARÃO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 11 de Setembro
de 2001, lavrada a fl. 6, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 237-D, do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária,
licenciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi
realizada uma escritura de constituição da associação, com a deno-
minação em epígrafe, com sede no sítio da Nave do Barão, fregue-
sia de Salir, concelho de Loulé, que tem por objectivo principal
gerir zonas de caça de interesse associativo ou participar na ges-
tão de zonas de caça de interesse nacional ou municipal.

O Clube contribuirá para a formação e recreio dos seus associa-
dos, bem como, participará no fomento dos recursos cinegéticos e
na prática ordenada e melhoria do exercício da caça, o Clube ze-
lará pelo fomento e cumprimento das normas legais sobre a caça,
bem como, a promoção ou apoio de cursos ou outras acções de
formação direccionadas a novos caçadores e à formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna
e dos seus habitat. O Clube procurará harmonizar os interesses dos
caçadores com os dos proprietários, agricultores, produtores flores-
tais ou outros cidadãos interessados na conservação da fauna pre-
conizando as acções que para o efeito tenha por conveniente.

Podem ser associados do Clube as pessoas singulares ou colec-
tivas, juridicamente capazes, cuja admissão não cause risco ou di-
ficuldade grave à consecução das finalidades e objectivos do Clu-
be, e aceitem os seus estatutos e regulamentos.

Os seus órgãos sociais são: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Cujas receitas são principalmente constituídas por: quotizações
anuais pagas pelos seu associados, as quais podem ser satisfeitas
em duodécimos; as jóias cobradas na admissão de associados; do-
nativos e legados; receitas de espectáculos públicos de manifesta-
ções desportivas.

Com duração por tempo indeterminado e que se dissolverá nos
termos legais.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 10-2-125 994

ASSOCIAÇÃO CULTURAL TIRSENSE

Certifico que, por escritura lavrada aos 31 de Agosto de 2001,
exarada a fl. 96, do livro de notas n.º 216-E, do 1.º Cartório Nota-
rial de Santo Tirso, foi constituída uma Associação, designada
Associação Cultural Tirsense, com sede na Rua do Tapado, Casa
do Caneiro, na cidade e concelho de Santo Tirso, sem fins lucrati-
vos e que tem por objecto, desenvolver, entre outras actividades,
um cineclube, exposições de arte (fotografia, pintura e escultura) e
realizações no âmbito da música.

O Ajudante, Avelino de Jesus Ribeiro Lopes Machado.
10-2-125 993

ICF � INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP
IGREJA BATISTA INTERNACIONAL DE PORTIMÃO

Certifico que, no dia 6 de Setembro de 2001, exarada a fl. 27,
do livro de notas n.º 236-E, do Cartório Notarial de Lagoa-Algarve,
foi outorgada uma escritura de constituição de associação, com a
denominação em epígrafe, com sede na Avenida do 25 de Abril, 17,
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rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Portimão e tem por
objecto: manter o culto evangélico e difundir o Evangelho de Jesus
Cristo; instruir e prestar assistência espiritual aos seus membros e a
todos os que constituem a sua comunidade; promover, realizar e
manter obras de carácter religioso, educacional, cultural e social.

São associados da ICF, um número ilimitado de membros e de
membros associados, que serão admitidos nas suas assembleias
gerais, sem distinção de sexo, idade ou nacionalidade.

Perderão a qualidade de membros ou membros associados, pe-
dindo para ser excluído da ICF ou quando a ICF o excluir nos ter-
mos disciplinares previstos no seu regulamento.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Fi-
lomena da Conceição Nunes Furtado Entradas. 10-2-125 992

ASSOCIAÇÃO CAÇA E PESCA EMDECACO

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2001, lavrada a
fls. 35 e seguintes do livro n.º 99-D, do Cartório Notarial de Val-
paços, foi constituída uma Associação por tempo indeterminado,
com a denominação de Associação Caça e Pesca Emdecaco, com
sede o lugar e freguesia de Canaveses, deste concelho.

O seu objecto consiste na promoção, desenvolvimento e ordena-
mento de caça e pesca, nomeadamente, através da gestão de zonas
de caça associativa e outras, bem como a dinamização das activi-
dades cinegéticas e outras relacionadas, directa ou indirectamente,
com a caça e pesca.

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

Haverá duas espécies de associados: efectivos e honorários.
Só podem ser aceites como sócios, todos os indivíduos maiores

de 18 anos.
A qualidade de associado perde-se:
a) Quando pelo seu mau comportamento se tornem indignos de

pertencerem à Associação;
b) Quando infrinjam os estatutos ou regulamentos e desobede-

çam às ordens dos corpos gerentes, no exercício do seu cargo;
c) Pela falta de pagamento das quotas, desde que convidados para

o fazerem e no prazo de 30 dias não procedam à sua liquidação.

4 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria de
Oliveira Alves Figueiras. 10-2-125 991

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA SERRA
DOS ERVILHAIS

Certifico que, exarada a fls. 100 e seguintes, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 140-B, do Cartório Notarial de São João
da Pesqueira, em 31 de Agosto de 2001 foi lavrada uma escritura
de constituição de Associação, com a denominação de Associação
de Agricultores da Serra dos Ervilhais, que se rege pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação de Agricul-
tores da Serra dos Ervilhais, tem a sua sede na freguesia e conce-
lho de São João da Pesqueira, na Quinta da Soalheira.

2.º

Objecto

Esta entidade tem por objecto, a promoção das condições de
exploração das propriedades agrícolas, nomeadamente, através de
construção e reparação de caminhos, muros e ou outras quaisquer
obras destinadas a criar e ou melhorar a acessibilidade e proprie-
dades agrícolas.

3.º

Sócios

1 � Pode ser associado quem for proprietário, usufrutuário ou
arrendatário de prédio agrícola (ou o explore a qualquer outro tí-
tulo legítimo), situado na Serra dos Ervilhais e zonas limítrofes.

2 � Nenhum associado poderá ser excluído em justo fundamento.

3 � A direcção poderá fixar, em forma de regulamento as demais
condições de admissão e exclusão de associados, devendo tal
regulamento ser submetido a ratificação da primeira assembleia
geral que se constitua posteriormente a tal facto.

4.º

Direitos e obrigações

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

5.º

Património social

1 � Os associados concorrerão, directa ou indirectamente, por
via de prestação em espécie ou em dinheiro, para a realização das
acções que a Associação, no âmbito do seu objecto, se proponha
levar a efeito, devendo adiantar à Associação os meios financei-
ros para custear encargos emolumentares e outros com a sua cons-
tituição.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderá vir a ser cons-
tituído um fundo de reserva que os associados preencherão por via
de prestações periódicas e regulares.

3 � A primeira fonte de recursos da Associação, consistirá nos
apoios, subsídios e outras formas de ajuda, estatais ou particulares,
que lhe venham a ser concedidos.

4 � As instalações e funcionamento da Associação, os serviços
de direcção, expediente e outros, serão assegurados, gratuita e equi-
tativamente, pelos associados, podendo a mesma porém, contratar
pessoal e suportar tais custos e encargos se vier a dispor de recur-
sos financeiros próprios para tanto.

6.º

Órgãos sociais

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

7.º

Assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por todos os asso-
ciados em pleno uso dos seus direitos e será dirigida pela mesa da
assembleia geral, constituída por um presidente, um vice-presidente
e um secretário.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria absoluta dos votos dos sócios presentes, sempre que a lei
não disponha, imperativamente, de modo diverso.

3 � Compete à assembleia geral eleger e destituir os membros
da mesa, da direcção e do conselho fiscal, � sendo os respectivos
mandatos exercidos a título gratuito e conferidos pelo prazo de
quatro anos, renováveis � aprovar o balanço, as alterações aos
estatutos, a extinção da Associação e a autorização para esta de-
mandar os directores por factos praticados no exercício do cargo,
bem como exercer todas as demais competências que lhe sejam
atribuídas por lei.

4 � As assembleias gerais, serão convocadas pela direcção, sem-
pre que esta o entenda ou quando um quito dos associados, pelo
menos, lho solicitar com base em motivo legítimo, sendo no entan-
to, obrigatória a convocação uma vez por ano para efeito de apro-
vação do balanço, a não convocação pela direcção, da assembleia,
nos casos em que deva fazê-lo, conferirá a qualquer associado o
direito de a solicitar directamente ao presidente da mesa da assem-
bleia geral. As convocatórias serão feitas por escrito, com antece-
dência não inferior a 10 dias, a cada um dos sócios, devendo men-
cionar o dia, a hora, o local da assembleia e a ordem do dia. São
admitidas assembleias sem precedência de convocatória, se todos
os associados estiverem presentes e manifestarem vontade expres-
sa de que a assembleia se constitua para apreciar e deliberar sobre
dada matéria.

8.º

Direcção

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presi-
dente e três vogais.

2 � Sendo as suas deliberações tomadas por maioria absoluta
dos directores presentes. O director que exerça as funções de pre-
sidente tem voto de qualidade. O número mínimo de directores
presentes em cada reunião não pode ser inferior a três.

3 � Compete à direcção, nos termos da lei, praticar todos os
actos de direcção necessários e ou convenientes à prossecução do
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fim social, podendo, designadamente, executar as deliberações da
assembleia geral, requerer subsídios e outros apoios, perante quais-
quer entidades públicas ou privadas, receber e gerir dinheiros, pres-
tar quitações, efectuar pagamentos, admitir e excluir associados,
representar a Associação, em juízo e fora dele, em quaisquer plei-
tos, bem como praticar actos previstos no n.º 4 do artigo 5.º, deven-
do neste caso, submeter a decisão a ratificação da primeira assem-
bleia geral que se venha a constituir.

4 � As reuniões serão convocadas pelo presidente em exercício.

9.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais,
sendo as suas deliberações tomadas e as reuniões convocadas nos
termos referidos, respectivamente, nos n.os 2 e 4 do artigo antecedente,
competindo-lhe velar pelo cumprimento da lei e dos estatutos e exa-
minar e emitir parecer, anualmente, sobre o relatório e contas do
exercício.

10.º

Nos casos omissos regem as disposições legais aplicáveis, nomea-
damente, o disposto nos artigos 167.º e seguintes, do Código Civil
e pelo regulamento interno, a ser aprovado pela assembleia geral.

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

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Adriana Maria Pinto
Anunciação Vieira da Silva. 10-2-125 983

MAKER � ASSOCIAÇÃO JUVENIL

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 23 de Agosto de
2001, lavrada a fls. 76 e seguintes, do competente livro de notas
para escrituras diversas n.º 55-E, do Cartório Notarial de Idanha-
a-Nova, foi constituída uma Associação sem fins lucrativos, deno-
minada MAKER � Associação Juvenil, com sede na Rua de Jorge
Barradas, lote 214, 3.º, frente, na freguesia de Benfica, concelho de
Lisboa, a qual tem por objecto a edição, realização e publicação de
livros, revistas, cd�s, vídeos, software e sites.

A organização de eventos e espectáculos.
A promoção da cultura, desporto e tecnologia.
São os seus órgãos sociais: a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal.

Está conforme com o original.

23 de Agosto de 2001. � O Ajudante, Luís Filipe de Sousa Sil-
veira Rodrigues. 10-2-126 004

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE TORRES VEDRAS

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2001, lavrada
a fl. 70, do livro n.º 163-E, do 2.º Cartório Notarial de Torres Ve-
dras, foi rectificada a escritura de 5 de Março de 1999, iniciada a
fl. 15, do livro de notas n.º 63-F, do 2.º Cartório Notarial de Tor-
res Vedras, no sentido de constar que o artigo 10.º dos estatutos da
Associação, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de
Santos Bernardes, 13, 1.º, freguesia de São Pedro, concelho de
Torres Vedras, número de identificação de pessoa colectiva
501439536, o qual passa a ter a seguinte redacção:

10.º

A assembleia geral reunirá, em primeira convocatória, com pelo
menos, 50% dos associados; em segunda ou subsequentes convo-
cações, poderá funcionar com qualquer número de associados.

Conferido, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
de Carvalho e Silva. 10-2-126 005

AMALGAMA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2001, lavrada de
fl. 82 a fl. 83, do livro de notas para escrituras diversas n.º 163-D, do

Cartório Notarial de Sobral de Monte Agraço, foi constituída uma
Associação sem fins lucrativos, denominada Amalgama, Associa-
ção Cultural, a qual tem a sede na Rua de Serpa Pinto, 91-B, fre-
guesia e concelho de Mafra, distrito de Lisboa, e que tem como
objectivos a promoção artístico-cultural, centro de produção de artes
do espectáculo e acção formativo-pedagógica da dança.

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

A duração do mandato dos órgãos da Associação, é de dois anos,
podendo os mesmos ser reeleitos.

Compete à direcção representar a Associação.

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

4 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Santos Coelho. 10-2-126 006

ACÇÃO HUMANISTA � COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de São
João da Madeira, a cargo da notária Maria Adelaide Esteves Gon-
çalves, em 27 de Julho de 2001, lavrada a partir de fl. 31, do livro
de notas n.º 431-D, foi constituída a associação com a denomina-
ção em epígrafe, com sede à Rua do Paraíso, 42, freguesia de Santo
Ildefonso, concelho do Porto, tendo como fins a promoção e pro-
tecção dos direitos humanos, o desenvolvimento pessoal e social,
o apoio e a promoção do ensino, da educação e da cultura, o apoio
à criação de emprego, organização de acções de formação profis-
sional, a promoção da higiene e saúde, incluindo campanhas pre-
ventivas e apoio médico-medicamentoso, o apoio à integração so-
cial e comunitária, a promoção da intermulticulturalidade na vida
social e a cooperação e a ajuda internacional, sendo os órgãos so-
ciais, o conselho directivo, conselho fiscal e a assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elza Aguiar Cor-
reia de Pinho. 10-2-125 995

MOTOR CLUBE DE FELGUEIRAS

Certifico, narrativamente, que, lavrada a fls. 11 e seguintes, do
livro n.º 54-D, do Cartório Notarial de Lousada, a cargo do notá-
rio, licenciado Manuel Augusto Monteiro de Morais Peixoto, foi
registada uma escritura de remodelação de estatutos de associação,
com data de 4 de Julho do corrente, sob a denominação em epígrafe,
com sede na Avenida do Dr. Leonardo Coimbra, edifício Galerias,
cave 5, concelho de Felgueiras, e tem por objecto o seguinte: A
MCF define-se como uma organização de carácter sócio-cultural e
recreativa, em fins lucrativos, tendo por objecto a promoção e di-
vulgação do motociclismo e automobilismo de lazer.

Os associados são admitidos mediante a inscrição individual a
aprovar por unanimidade pela direcção e posterior informação à
assembleia geral, mediante o pagamento de uma quota anual a fi-
xar em assembleia geral e poderão ser exonerados por deliberação
de dois terços dos votos emitidos em assembleia geral, sob proposta
da direcção.

Sem prejuízo do disposto na lei e nos presentes estatutos, a or-
ganização interna da MCF constará de regulamento interno, a apro-
var pela assembleia geral sob proposta da direcção.

Está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira da
Silva Peixoto. 10-2-126 008

CEPIANJOS � CENTRO DE PESSOAS IDOSAS NOSSA
SENHORA DOS ANJOS

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2000, exarada
de fl. 68 a fl. 68 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 111-F, do Cartório Notarial da Baixa da Banheira, a cargo da
licenciada Maria Teresa Morais Carvalho de Oliveira, notária do
referido Cartório, foi constituída a associação CEPIANJOS � Cen-
tro para Pessoas Idosas Nossa Senhora dos Anjos, com sede no
Bairro Primavera, concelho de Loures, que tem por objectivo pro-
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porcionar às pessoas idosas condições de habitação e convívio comu-
nitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem ou superem
o isolamento ou a marginalidade social.

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

Qualquer pessoa pode ser associado do CEPIANJOS, pode ser
distribuída a qualidade de associado honorário a pessoas singula-
res ou colectivas que dêem uma contribuição especialmente rele-
vante, através de serviços, donativos ou outros préstimos, para a
realização dos fins do CEPIANJOS, sendo a qualidade de associa-
do intransmissível.

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais;
c) Beneficiar as actividades do CEPIANJOS, podem ainda be-

neficiar das actividades do CEPIANJOS, o cônjuge, ascendentes ou
descendentes dos associados que necessitem dos seus serviços.

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as quotas;
b) Participar nas reuniões da assembleia geral;
c) Colaborar na realização dos fins da associação e desempenhar

com zelo os cargos para que forem eleitos.
Os direitos de eleger e ser eleito para os órgãos sociais só po-

dem ser exercidos por associados que tenham sido admitidos há
mais de seis meses e que tenham o pagamento das quotas em dia.

Os associados que tenham sido destituídos dos órgãos sociais do
CEPIANJOS ou de outra instituição de solidariedade social, ou que
tenham sido declarados responsáveis por irregularidades cometidas
no exercício de tais funções deixam de ser elegíveis para os órgãos
sociais.

Perde a qualidade de associado quem sem motivo justificativo
deixar de pagar as quotas durante seis meses consecutivos ou in-
terpolados.

Qualquer associado pode ser destituído por ter dolosamente pre-
judicado ou contribuído par o desprestígio do CEPIANJOS.

A destituição de um associado deve ser precedida de audição
prévia.

8 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10-2-126 007

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA MARINHA

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2001, lavrada de
fl. 58 a fl. 59, do livro de notas para escrituras diversas n.º 499-L,
do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário Carlos Ma-
nuel da Silva Almeida, foram alterados parcialmente os estatutos
da Associação em epígrafe, dando nova redacção aos seus arti-
gos 3.º, 5.º, alínea a) do 8.º, n.os 2 e 5 do 9.º, 10.º, mantendo no
entanto a redacção do seu n.º 1, 11.º, e alínea b) do 12.º, passando
a ser associados da Associação, os proprietários dos condomínios
da Quinta da Marinha, os proprietários dos lotes individuais, mo-
radores, empresas, investidores e seus representantes, bem como
quaisquer outras entidades individuais ou colectivas interessadas em
manter a qualidade na Quinta da Marinha.

A admissão de associados é da competência da direcção.

Vai conforme.

8 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-126 058

ASSOCIAÇÃO DE CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Certifico, narrativamente, que, em 26 de Julho de 2001, no Car-
tório Notarial de Tavira, foi outorgada uma escritura de constitui-
ção de Associação, lavrada de fl. 94 a fl. 95, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 146-B, deste Cartório, a cargo do notário,
licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva.

A Associação adopta a denominação de Associação de Conser-
vatório Regional de Vila Real de Santo António, tem a sua sede
na Avenida da República, 11, cidade, freguesia e concelho de Vila
Real de Santo António.

A Associação tem por objecto, o ensino da música, ensino da dan-
ça, organização de eventos culturais e organização de espectáculos.

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

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

A direcção é composta por cinco associados: um presidente, um
vice-presidente, um director pedagógico, um secretário e um tesou-
reiro.

O Conselho fiscal é composto por três associados: um presidente,
e dois secretários.

A Associação obriga-se com a assinatura do presidente, do vice-
presidente e do tesoureiro.

26 de Julho de 2001. � A Ajudante, Deolinda Maria Ribeiro
Martins Ferreirinha. 10-2-126 057

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CENTRO HISTÓRICO
DE LEIRIA

Certifico que, no dia 6 de Março de 2001, por escritura pública,
lavrada a fls. 30 e seguintes, do livro de notas n.º 253-B, do 1.º
Cartório Notarial de Leiria, a cargo da notária, licenciada Maria da
Conceição Malheiro Vilar Vieira, foi constituída a Associação,
denominada Associação de Defesa do Centro Histórico de Leiria,
com sede na Rua de Fernandes Tomás, 1, 1.º, freguesia e conce-
lho de Leiria, tendo por objecto: promover o estudo, defesa e
desenvolvimento do Centro Histórico de Leiria.

6 de Março de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-126 056

ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE MONFORTINHO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 11 de Setembro
de 2001, lavrada a fls. 58 e seguintes do competente livro de notas
para escrituras diversas n.º 56-E, do Cartório Notarial de Idanha-
a-Nova, a cargo da notária, licenciada Maria Fernanda Silva de
Sousa Basto, foi constituída uma Associação, sem fins lucrativos,
denominada Associação de Festas de Monfortinho, com sede na
Rua da Cruz, 3, na freguesia de Monfortinho, concelho de Idanha-
a-Nova, a qual tem por objecto gerir os fundos das festas realiza-
das em Monfortinho.

São os seus órgãos sociais: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Filipe de Sousa
Silveira Rodrigues. 10-2-126 055

GRUPO DESPORTIVO CULTURAL RECREATIVO ÁGUA VIVA

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto corrente, lavrada com
início a fl. 96, do livro n.º 338-E, do 1.º Cartório Notarial de Vila
Nova de Gaia, a cargo do notário, licenciado Eduardo Augusto de
Paiva Taveira, foi constituída por tempo indeterminado, uma asso-
ciação, denominada Grupo Desportivo Cultural Recreativo Água
Viva, com sede no edifício Desporto e Cultura, Rua de António
Aleixo, 147, freguesia e concelho de Matosinhos.

A associação tem por objectivo promover actividades de carác-
ter desportivo, recreativo e cultural dos seus associados e comuni-
dade em geral, sem fins lucrativos.

Podem filiar-se na associação qualquer pessoa singular ou colec-
tiva, nos termos estatuídos no regulamento estatutário.

A eliminação de um sócio só poderá efectuar-se em assembleia
geral e desde que a proposta de eliminação apresentada pela direc-
ção, conste da ordem de trabalhos, sendo motivo para tal:

a) Acções que prejudiquem de forma grave os interesses e fins
prosseguidos pela associação;

b) Difamação ou injúria da associação ou dos membros dos seus
órgãos sociais.

No que estes estatutos sejam omissos, rege o regulamento esta-
tutário, cuja aprovação e alteração é da competência da assembleia
geral e as disposições legais aplicáveis.

Está conforme.

10 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Augusto
Teixeira Garrido. 10-2-126 043
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE MONTE
DO TADEU/SANTO ISIDRO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 10 de Julho do
ano corrente, lavrada a fls. 51 e seguintes, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 106-C, do 2.º Cartório Notarial do Porto, foi
constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua do Monte dos Congregados, 91, freguesia de Bonfim,
cidade do Porto, sem fins lucrativos, com o objecto de defesa dos
interesses dos associados e moradores da área geográfica, quanto à
habitação, saúde, saneamento e segurança; apoio à terceira idade,
crianças e jovens e organização de actividades desportivas culturais
e sociais.

Podem ser associados, as pessoas singulares e ou colectivas, resi-
dentes ou domiciliadas na área delimitada pelas Ruas da Alegria, Rua
de Latino Coelho, Praça da Rainha D. Amélia, Rua de Santos Pousada,
Rua do Moreira e Rua de D. João IV.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Pinto Mo-
reira. 10-2-126 044

CLUBE DE CAÇA E PESCA DAS MOURINHEIRAS

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2001, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência e Especialidade de Leiria,
iniciada a fl. 6, do livro de notas para escrituras diversas n.º 2-A,
foi constituída uma associação, com a denominação de Clube de
Caça e Pesca das Mourinheiras, com sede no lugar de Soutocico,
freguesia de Arrabal, concelho de Leiria, a qual tem como objecto,
fins recreativos e desportivos relacionados com actividades de caça
e pesca desportiva.

Tem as seguintes categorias de sócios: efectivos, beneméritos e
honorários.

Aceitam-se como sócios exclusivamente os cidadãos naturais e
os residentes permanentes na freguesia de Arrabal, do concelho de
Leiria, bem como, os seus familiares em primeiro grau, e os pro-
prietários dos terrenos situados na área da referida freguesia, bem
como outros cidadãos portugueses cuja qualidade sócio, seja acei-
ta por deliberação da assembleia geral, provada por três quartos dos
votos.

Não podem ser aceites como sócios, os candidatos que estejam
inibidos do exercício da caça ou pesca, por infracção à lei, enquanto
no cumprimento da pena que lhes for atribuída.

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

A mesa da assembleia geral é composta por três associados: um
presidente, um primeiro-secretário e um segundo-secretário.

A direcção é composta por cinco associados: um presidente, um
vice-presidente, um primeiro-secretário, um segundo-secretário e um
tesoureiro.

O conselho fiscal é composto por três associados: um presidente,
um secretário e um relator.

No que os estatutos sejam omissos, rege a lei geral e da caça e
a seguir o regulamento geral interno.

Está conforme.

20 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-126 035

ASCAL � ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO
DO ALGARVE

Certifico que, por escritura de 16 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 30, do livro de notas para escrituras diversas n.º 142-F, do Car-
tório Notarial de Olhão, a cargo do notário, licenciado António
Jorge Miquelino da Silva, foram alterados parcialmente os estatu-
tos da Associação dos Criadores de Gado do Algarve, que adop-
tou a designação de ASCAL � Associação dos Criadores de Gado
do Algarve, com sede na Rua da Alegria, 25, A/B, em Odiáxere,
concelho de Lagos, com o número de pessoa colectiva 502146281.

A Associação, ASCAL � Associação dos Criadores de Gado do
Algarve, tem como objecto tudo o que se relacione com a criação,
melhoramento genético e comercialização de animais, bem como a
defesa dos legítimos interesses dos seus associados e propõe-se a:

a) Fomentar a utilização de animais seleccionados;
b) Auxiliar a expansão dos registos genealógicos já existentes

bem como criar novos livros;

c) Dar a conhecer o valor das raças seleccionadas e o interesse
da utilização de reprodutores dessas raças, usando todos os meios
de divulgação;

d) Difundir entre os seus associados os conhecimentos e ou in-
formações científicas ou atinentes ao melhoramento dos seus efec-
tivos;

e) Promover exposições e concursos de âmbito regional, nacio-
nal e internacional ou colaborar em certames desta natureza, para
prossecução dos fins da Associação;

f) Representar os seus associados junto de organizações nacio-
nais ou estrangeiras destinadas ao melhoramento animal ou ao co-
mércio de reprodutores seleccionados;

g) Representar os seus associados na defesa dos seus interesses;
h) Constituir uma OPP, Organização de Produtores Pecuários,

com a finalidade da defesa sanitária do gado da espécie bovina,
ovina e caprina;

i) Filiar-se em estruturas associativas nacionais e internacionais,
nomeadamente, federações e confederações, de acordo com as ne-
cessidades da realização do objectivo da Associação;

j) Promover a mais estreita colaboração com Associações con-
géneres ou com agricultores isolados, do País ou do estrangeiro,
com vista a difusão de conhecimentos e à permuta, compra ou
venda de reprodutores ou material fertilizante, sempre dentro do
âmbito do melhoramento animal;

k) Promover e realizar estudos de mercado interno e externo de
reprodutores de raças seleccionadas e ou melhoradas incentivando
ou promovendo, no País ou no estrangeiro, a venda de animais dos
seus associados, ou a compra de animais que possam interessar aos
mesmos;

l) Criar um serviço de apoio, assistência e assessoria técnica aos
associados, a regular por normas aprovadas pela direcção.

m) Promover acções de formação técnica-profissional e outras
que se julguem úteis ao melhor aproveitamento dos recursos dos
associados;

n) Promover, em condições a regulamentar, a criação de fundos
para fazer face ás dificuldades dos associados cujo efectivo animal
seja afectado por doença, morte ou acidentes, bem como envidar
esforços para integrar na sua actividade outras estruturas já exis-
tentes ou a criar, que tenham este fim específico;

o) Estrutura serviços, executivos e de apoio, com capacidade de
estudo, de assessoria e de dinamização de assuntos em que a As-
sociação deva intervir;

p) Exercer todas as funções que, por lei ou por estes estatutos
lhes são ou venham a ser atribuídas, criando as estruturas necessá-
rias para a melhor realização dos seus objectivos.

Está conforme.

16 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Andrade
Vicente Graça. 10-2-126 036

ASL � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE LEIRIA

Certifico que, por escritura de 18 de Setembro de 2001, exarada
a fls. 23 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 343-D, do Cartório Notarial de Porto de Mós, foram alterados
os estatutos da Associação, com a denominação de ASL � Asso-
ciação de Solidariedade de Leiria, com sede na Rua de D. João
Pereira Venâncio, 103, cave, esquerda, em Leiria, tem por objecti-
vos principais:

a) Desenvolver actividades formativas com crianças, jovens e
idosos;

b) Promover o voluntariado;
c) Pugnar pela inserção social;
d) Desenvolver programas de ocupação de tempos livres e mo-

bilidade;
e) Promover a igualdade de oportunidades;
f) Promover actividades de apoio a toxicodependentes, carencia-

dos e pessoas que sofram de maus tratos.
§ único. São ainda objectivos desta Associação:
a) Promover a prática desportiva e a cultura;
b) Desenvolver programas de formação e educacionais.
A Associação desenvolverá projectos e programas para outros

extractos etários que entenda necessária à sua intervenção.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 10-2-126 029
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FORUM FREAMUNDENSE � ASSOCIAÇÃO
Certifico que, por escritura de 30 de Julho de 2001, lavrada a fls. 37 e

seguinte, do competente livro de notas n.º 215-E, do Cartório Notarial
de Paços de Ferreira, a cargo do notário, licenciado Norberto Augusto
Fonseca Cardoso, foi constituída uma Associação, com a denominação
de FORUM FREAMUNDENSE � Associação, com sede na Rua da
Cultura, freguesia de Freamunde, concelho de Paços de Ferreira e a sua
duração, é por tempo indeterminado.

O seu objecto é o desenvolvimento integrado de Freamunde e a
melhoria das condições de vida e de bem estar dos freamundenses.

A admissão dos sócios podem ser todas as pessoas singulares ou
colectivas que estejam interessadas no desenvolvimento integrado de
Freamundo e no bem estar e qualidade de vida dos freamundenses
e que sejam admitidas ao Fórum, nos termos dos estatutos e do re-
gulamento interno.

O património do Fórum é constituído por todos os seus bens e
pelos direitos que sobre os mesmos possam recair.

Está conforme.

30 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela de
Castro Coutinho Cordeiro. 10-2-126 028

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SERVIÇO
DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL DE SÃO MARCOS

Certifico que, por escritura outorgada em 17 de Julho de 2001,
exarada a fl. 55, do livro n.º 1-A, do 3.º Cartório Notarial de Braga,
a cargo da notária, licenciada Maria Natália Almeida Baptista de
Lemos, foi constituída uma Associação, sob a denominação em
epígrafe, com sede no Serviço de Dermatologia do Hospital de São
Marcos, da cidade de Braga, tendo por objecto social a defesa e
promoção da especialidade médica de dermatologia, através da for-
mação e actualização dos seus associados. Divulgação de conheci-
mentos de medicina, enfermagem e tecnologias ligadas à especia-
lidade, designadamente, a médicos e outros profissionais de saúde
por todos os meios ao seu alcance.

Para melhor prossecução destes objectivos a Associação promo-
verá a realização de seminários, congressos, palestras e estudos de
medicina, a participação em congressos, seminários e viagens de
estudo para os seus associados no País e no estrangeiro e o incre-
mento em geral do ensino da medicina, designadamente, através da
atribuição de bolsas de estudo e da aquisição de meios de forma-
ção e outro equipamento pedagógico.

Está conforme o original na parte transcrita.

17 de Junho de 2001. � A Ajudante, Odete Carrageta Batista.
10-2-126 027

NÚCLEO DE AMBIENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA

Certifico que, por escritura de constituição de associação, lavra-
da no Cartório Notarial de Bragança, a cargo do notário João
Américo Gonçalves Andrade, no dia 6 de Setembro de 2001, lavra-
da de fl. 73 a fl. 75 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 9-F, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, deno-
minada Núcleo de Ambiente do Instituto Politécnico de Bragança,
tem a sua sede na Casa da Quinta da Escola Superior de Bragança,
Campos de Santa Apolónia, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

A associação tem por objecto a cooperação e solidariedade, en-
tre os seus associados na base da realização de iniciativas relati-
vas à problemática do ambiente; promover o estudo, investigação
e difusão de notícias relativas ao ambiente, cooperando com todas
as entidades públicas e privadas, visando a integração social e o
desenvolvimento de políticas adequadas à sua condição; sensibili-
zar para os problemas ambientais e sua solução; realizar trabalhos
do IPB e na comunidade e no âmbito descrito anteriormente; dig-
nificar e promover no campo da defesa do ambiente, o Instituto
Politécnico de Bragança.

São órgãos da associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Os direitos e obrigações dos associados, condições de admissão

e exclusão constarão do regulamento interno.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Vilma da Con-
ceição da Silva. 10-2-126 019

MOVIMENTO VIVA ANGOLA

Certifico que, por escritura de 10 de Abril de 2000, iniciada a
fl. 40, do respectivo livro de escrituras diversas n.º 470-G, do 1.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Zulmira da Nativi-
dade Martins Neto Lino da Silva, foi constituída uma associação,
sem fins lucrativos, por tempo indeterminado, que se rege pela lei
civil, sob a denominação de Movimento Viva Angola, com sede na
Rua das Flores, 17, rés-do-chão, frente, freguesia de Corroios, con-
celho do Seixal, que tem por finalidade, promover iniciativas e
actividades culturais, associativas, desportivas, económico-sociais,
educativas e humanitárias para a instauração da paz e desenvol-
vimento económico-social de Angola e defesa dos interesses e sal-
vaguarda do povo angolano.

Admissão de associados:
1) A associação compõe-se de um número ilimitado de associa-

dos;
2) Podem ser associados pessoas singulares ou colectivas, inde-

pendentemente da sua nacionalidade ou do País em que tenha a sua
sede social, dividindo-se em três categorias:

a) Associados efectivos, que são os que contribuírem anualmen-
te em uma quota não inferior ao montante a fixar, anualmente, pela
direcção;

b) Associados honorários e beneméritos, os que através de ser-
viços ou donativos, dêem contribuição especialmente relevante para
a realização dos fins da associação, como tal reconhecida pela as-
sembleia geral;

c) Associados fundadores, os mentores e dinamizadores deste
projecto associativo.

Nomeação de associados honorários: os associados fundadores e
a direcção, poderão nomear, com o título de associado honorário,
toda a pessoa singular ou colectiva, que de qualquer modo honre
ou dignifique a associação.

Perdem a categoria de associados:
1) A qualidade de associados perde-se nos seguintes casos:
a) Por falta de pagamento da quota no prazo regulamentar;
b) A pedido do próprio por escrito;
c) Por infracção dos estatutos, reconhecida pela direcção e rati-

ficada pela assembleia geral.
2) O associado que, por qualquer forma deixar de pertencer à

associação, não tem direito de receber as quotizações que haja pago,
nem fica desobrigado, por tal forma, do pagamento das quotizações
em dívida.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2000. � O Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 10-2-126 022

CASA DO POVO DE FERMENTÕES

Certifico que, por escritura de 24 de Setembro de 2001, lavrada
a fl. 86, do livro de escrituras diversas n.º 510-D, do 1.º Cartório
Notarial de Guimarães, procedeu-se à remodelação total de estatu-
tos da Casa do Povo de Fermentões, com sede no Largo da Casa
do Povo, da freguesia de Fermentões, do concelho de Guimarães,
pessoa colectiva de utilidade pública, de base associativa, consti-
tuída por tempo indeterminado, com o objectivo de promover o
desenvolvimento e bem estar da comunidade local.

A Casa do Povo tem por finalidade desenvolver actividades de
carácter social, cultural, desportivo, recreativo de solidariedade
social ou outras, com a participação dos interessados e em colabo-
ração com o Estado, as autarquias e INATEL, proporcionando-lhes
o apoio que em cada caso se justifique, por forma a contribuir para
a resolução de problemas da população na respectiva área.

Podem ser inscritos como sócios da Casa do Povo, todos os in-
divíduos com mais de 16 anos ou emancipados.

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

A demissão de sócio é feita a pedido do interessado ou promo-
vida pela direcção, de harmonia com o disposto no n.º 3, do ar-
tigo 57.º e no n.º 5 do artigo 66.º, dos respectivos estatutos.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosinda
Carvalho de Castro Santiago. 19-2-5987
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BALANCETES

FIAT CRÉDITO PORTUGAL, S. A.

Sede: Rua de Tomás Ribeiro, 71, 1050 Lisboa

Capital social: 1 560 000 000$ integralmente realizados

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2589.
Contribuinte n.º 502673478.

Balanço consolidado em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

2001

Activo 2000Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ....................................... 367 � 367 397
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ......................... 337 616 � 337 616 626 663
4 � Créditos sobre clientes ........................................................................ 35 097 620 1 203 303 33 894 317 32 201 879
7 � Participações ....................................................................................... � � � �

10 � Imobilizações incorpóreas ................................................................... 42 724 41 540 1 184 2 020
11 � Imobilizações corpóreas ...................................................................... 417 304 113 190
13 � Outros activos ..................................................................................... 582 045 � 582 045 234 273
15 � Contas de regularização ....................................................................... 317 218 � 317 218 293 967

                                  Total do activo ............................................... 36 378 007 1 245 147 35 132 860 33 359 389

(Em milhares de escudos)

Passivo 2001 2000

1 � Débitos para com instituições de crédito:

a) À vista ............................................................................................................................................... 63 312 8 533
b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................................................................ 26 000 000 26 200 000

4 � Outros passivos .................................................................................................................................... 711 627 197 847
5 � Contas de regularização ........................................................................................................................ 1 184 377 1 079 209
6 � Provisões para riscos e encargos ......................................................................................................... 507 088 639 210

a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................................................................... � �
b) Outras provisões ................................................................................................................................ 507 088 639 210

9 � Capital subscrito ................................................................................................................................... 1 563 760 1 560 000
11 � Reservas ................................................................................................................................................ 4 165 654 3 003 862
13 � Resultados transitados .......................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício ............................................................................................................................... 937 042 670 728

                                              Total do passivo ...................................................................... 35 132 860 33 359 389

O Administrador-Delegado, Giulio Solomone. � O Responsável da Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

Demonstração consolidada dos resultados em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

Débito 2001 2000

1 � Juros e custos equiparados ................................................................................................................... 615 428 546 130
2 � Comissões ............................................................................................................................................ 9 203 7 178
3 � Prejuízos em operações financeiras ..................................................................................................... � �
4 � Gastos gerais administrativos .............................................................................................................. 388 528 379 007

4.1 � Custos com pessoal ....................................................................................................... .............. � �
4.2 � Outros gastos administrativos ..................................................................................................... 388 528 379 007

5 � Amortizações do exercício .................................................................................................................. 457 451
6 � Outros custos de exploração ............................................................................................................... 140 137 164 368
7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos .......................................................................... 161 640 181 907
9 � Perdas extraordinárias ......................................................................................................................... 2 788 4 550

10 � Impostos sobre lucros .......................................................................................................................... 406 033 364 504
11 � Outros impostos .................................................................................................................................. 4 561 8 938
14 � Lucro consolidado do exercício ........................................................................................................... 937 042 670 728

                                                    Total ............................................................................... 2 665 817 2 327 761
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(Em milhares de escudos)

Crédito 2001 2000

1 � Juros e proveitos equiparados ................................................................................................................ 2 270 102 2 219 938
4 � Lucros em operações financeiras ........................................................................................................... � �
5 � Reposições e anulações de provisões ..................................................................................................... 270 658 96 901
7 � Outros proveitos de exploração ............................................................................................................. 123 030 10 087
8 � Ganhos extraordinários .......................................................................................................................... 2 027 835

                                                          Total ................................................................................ 2 665 817 2 327 761

O Administrador-Delegado, Giulio Solomone. � O Responsável da Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3-2-44 307

FIAT CRÉDITO PORTUGAL � SFAC, S. A.

Sede: Rua de Tomás Ribeiro, 71, 1050 Lisboa

Capital social: 1 560 000 000$ integralmente realizados

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2589.
Contribuinte n.º 502673478.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

2001
Código Activo 2000das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .. 168 � 168 159
12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de .. 329 488 � 329 488 618 199

crédito.
22+28�29 4 � Créditos sobre clientes ................................... 33 626 396 1 160 924 32 465 472 31 259 787

40�49 8 � Partes de capital em empresas coligadas ........ 751 808 � 751 808 750 000
41 9 � Imobilizações incorpóreas .............................. 31 212 31 212 � �
42 10 � Imobilizações corpóreas ................................. 217 217 � 33

(Dos quais: imóveis) ......................................... (�) (�) (�) (�)

27 13 � Outros activos ................................................ 443 988 � 443 988 174 046
51+55+58 15 � Contas de regularização ................................. 317 218 � 317 218 293 967

               Total do activo ............................ 35 500 495 1 192 353 34 308 142 33 096 191

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001 2000das contas

30 1 � Débitos para com instituições de crédito:

a) À vista .......................................................................................................... 57 087 8 337
b) A prazo ou com pré-aviso ........................................................................... 25 800 000 26 200 000

36+39 4 � Outros passivos ............................................................................................... 276 116 85 613
52+54+58 5 � Contas de regularização .................................................................................. 1 159 269 1 064 269

6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................... 491 611 620 788

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................... � �
610+611 b) Outras provisões ........................................................................................... 491 611 620 788

62 9 � Capital subscrito .............................................................................................. 1 563 760 1 560 000
630+631+639 11 � Reservas .......................................................................................................... 4 047 399 2 896 357

66 13 � Resultados transitados ..................................................................................... � �
69 14 � Lucro do exercício .......................................................................................... 912 900 660 827

                                Total do passivo .................................................... 34 308 142 33 096 191

O Administrador-Delegado, Giulio Solomone. � O Responsável da Contabilidade, (Assinatura ilegível.)
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Demonstração dos resultados em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

Código Débito 2001 2000das contas

                                         A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados .............................................................................. 609 889 546 123
71 2 � Comissões ....................................................................................................... 8 759 7 026
72 3 � Prejuízos em operações financeiras ............................................................... � �

73+74 4 � Gastos gerais administrativos ......................................................................... 352 189 348 114

b) Outros gastos administrativos ...................................................................... 352 189 348 114

78 5 � Amortizações do exercício ............................................................................ 18 21
77 6 � Outros custos de exploração .......................................................................... 137 586 161 674
79 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos ..................................... 141 250 154 583

10 � Resultado da actividade corrente .................................................................... (1 316 516) (1 032 992)
671 11 � Perdas extraordinárias .................................................................................... 2 397 4 347
68 13 � Impostos sobre lucros .................................................................................... 398 648 359 247
76 14 � Outros impostos ............................................................................................. 4 549 8 935
69 15 � Lucro do exercício ......................................................................................... 912 900 660 827

                                      Total ............................................................. 2 568 185 2 250 897

(Em milhares de escudos)

Código Crédito 2001 2000das contas

                                        B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados ........................................................................... 2 205 103 2 171 357
83 4 � Lucros em operações financeiras ...................................................................... � �
84 5 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a créditos . 245 949 73 310

e provisões para passivos eventuais e para compromissos.
89 7 � Outros proveitos de exploração ....................................................................... 115 155 5 867
672 9 � Ganhos extraordinários ..................................................................................... 1 978 363

                                            Total ............................................................. 2 568 185 2 250 897

O Administrador-Delegado, Giulio Solomone. � O Responsável da Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3-2-44 308

FIAT LEASING PORTUGAL � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Tomás Ribeiro, 71, 1050 Lisboa

Capital social: 750 000 000$ integralmente realizados

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4606.
Contribuinte n.º 503184020.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

2001
Código Activo 2000das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .......... 199 � 199 238
12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de .. 8 128 � 8 128 8 464

crédito.
22+28�29 4 � Créditos sobre clientes ........................................... 1 471 224 42 379 1 428 845 942 092

41 9 � Imobilizações incorpóreas ...................................... 11 512 10 328 1 184 2 020
42 10 � Imobilizações corpóreas ......................................... 200 87 113 157
27 13 � Outros activos ........................................................ 138 057 � 138 057 60 227

51+55+58 15 � Contas de regularização ......................................... � � � �

                 Total do activo ................................ 1 629 320 52 794 1 576 526 1 013 198

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001 2000das contas

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito:

a) À vista ............................................................................................................... 6 225 196
b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................................ 200 000 �



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 248 � 25 de Outubro de 200122 948-(144)

36+39 4 � Outros passivos .................................................................................................... 435 511 112 234
52+54+58 5 � Contas de regularização ....................................................................................... 25 108 14 940

6 � Provisões para riscos e encargos ......................................................................... 15 477 18 422

610+611 b) Outras provisões ................................................................................................ 15 477 18 422

62 9 � Capital subscrito ................................................................................................... 751 808 750 000
630+631+639 11 � Reservas ............................................................................................................... 118 255 107 505

66 13 � Resultados transitados .......................................................................................... � �
69 14 � Lucro do exercício ............................................................................................... 24 142 9 901

                                  Total do passivo ...................................................... 1 576 526 1 013 198

O Administrador-Delegado, Giulio Solomone. � O Responsável da Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

Demonstração dos resultados em 30 de Junho de 2001

(Em milhares de escudos)

                                         A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados .................................................................................... 5 539 7
71 2 � Comissões ............................................................................................................ 444 152

73+74 4 � Gastos gerais administrativos ............................................................................... 36 339 30 893

b) Outros gastos administrativos ........................................................................... 36 339 30 893

78 5 � Amortizações do exercício .................................................................................. 439 430
77 6 � Outros custos de exploração ................................................................................ 2 551 2 694
79 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos ........................................... 20 390 27 324

10 � Resultado da actividade corrente ......................................................................... (31 881) (14 892)
671 11 � Perdas extraordinárias .......................................................................................... 391 203
68 13 � Impostos sobre lucros .......................................................................................... 7 385 5 257
76 14 � Outros impostos ................................................................................................... 12 3
69 15 � Lucro do exercício ............................................................................................... 24 142 9 901

                                        Total ............................................................... 97 632 76 864

(Em milhares de escudos)

Crédito 2001 2000

                                         B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados ................................................................................ 64 999 48 581
84 5 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a créditos e 24 709 23 591

provisões para passivos eventuais e para compromissos.
89 7 � Outros proveitos de exploração ............................................................................ 7 875 4 220
672 9 � Ganhos extraordinários .......................................................................................... 49 472

                                              Total ............................................................... 97 632 76 864

O Administrador-Delegado, Giulio Solomone. � O Responsável da Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3-2-44 309

(Em milhares de escudos)

Passivo 2001 2000
Código

das contas

Código
das contas Crédito 2001 2000
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MUNDILEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 38, 1.º, 1250-145 Lisboa

Capital social: 1 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1252.
Contribuinte n.º 502323876.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

Ano
Código Ano anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .. 890 � 890 890
12 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições .. 33 207 � 33 207 37 818

de crédito.

22+23+287+2882+
2887+2892+2897� 4 � Créditos sobre clientes ................................. 21 195 557 261 231 20 934 326 14 277 867

2900�2901

41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ........................... 153 432 149 169 4 263 8 462

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas .............................. 359 331 189 286 170 045 168 704468+4691�482

420+461�4820 (Dos quais: imóveis) ...................................... (103 314) (14 461) (88 853) (77 170)

27�299 13 � Outros activos ............................................. 527 607 117 010 410 597 247 808
51+55+58 15 � Contas de regularização ............................... 172 453 � 172 453 130 374

69 16 � Prejuízo do exercício ................................... � � � �

              Total do activo ........................... 22 442 477 716 696 21 725 781 14 871 923

(Em milhares de escudos)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito:

30150+30151+ A prazo ou com pré-aviso ..................................................................... 13 423 685 7 013 026302+313+319

34 3 � Débitos representados por títulos:

341 Obrigações em circulação........................................................................ 4 009 640 4 000 000

36+39 4 � Outros passivos ..................................................................................... 1 276 737 825 828
52+54+58 5 � Contas de regularização ........................................................................ 199 606 282 880

61 6 � Provisões para riscos e encargos:

610+611 Outras provisões ..................................................................................... 205 291 138 474

60 8 � Passivos subordinados ........................................................................... 750 000 750 000
62 9 � Capital subscrito ................................................................................... 1 500 000 1 500 000

630+631+639 11 � Reservas ................................................................................................ 336 193 310 298
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... � �
69 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 24 629 51 417

                             Total do passivo .............................................. 21 725 781 14 871 923

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

971 1 � Activos recebidos em garantia ........................................................................................... 8 630 193
996 2 � Rendas vincendas e valores residuais ................................................................................. 28 528 994

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � Pelo Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 12-2-577
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MUNDICRE � SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 38, 1.º, 1250-145 Lisboa

Capital social: 600 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 771.
Contribuinte n.º 502592230.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

Ano
Código Ano anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .. 150 � 150 150
12 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições .. 22 573 � 22 573 38 190

de crédito.
20 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .. � � � 120 000

22+23+287+2882+
2887+2892+2897� 4 � Créditos sobre clientes ................................. 3 584 742 172 206 3 412 536 1 908 284

2902�2907

41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ........................... 32 754 31 935 819 1 365

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas .............................. 23 331 14 474 8 857 13 491468+4691�482

420+461�4820 (Dos quais: imóveis de serviço próprio) ........ (�) (�) (�) (�)

27�299 13 � Outros activos ............................................. 33 338 � 33 338 18 299
51+55+58 15 � Contas de regularização ............................... 30 120 � 30 120 21 828

69 16 � Prejuízo do exercício ................................... � � � �

              Total do activo ........................... 3 727 008 218 615 3 508 393 2 121 607

(Em milhares de escudos)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30 1 � Débitos para com instituições de crédito:

30150+30151 A prazo ou com pré-aviso .......................................................................... 2 110 320 951 558

36+39 4 � Outros passivos .......................................................................................... 509 511 331 822
52+54+58 5 � Contas de regularização ............................................................................. 55 972 47 807

61 6 � Provisões para riscos e encargos:

610+611 Outras provisões .......................................................................................... 70 063 49 337

62 9 � Capital subscrito ........................................................................................ 600 000 600 000
630+631+639 10 � Reservas ..................................................................................................... 156 855 138 534

66 13 � Resultados transitados ................................................................................ � �
69 14 � Lucro do exercício .................................................................................... 5 672 2 549

                               Total do passivo ................................................ 3 508 393 2 121 607

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

90+970 1 � Passivos eventuais ............................................................................................................. �
92 2 � Compromissos .................................................................................................................... �
91 3 � Garantias recebidas ............................................................................................................. 4 675 976
95 4 � Responsabilidade por prestação de serviços ....................................................................... 4 822 279
97 5 � Garantias reais .................................................................................................................... �
99 6 � Outras contas extrapatrimoniais ........................................................................................ 2 306 892

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � Pelo Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 12-2-578
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PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

ARTESANA � COMÉRCIO DE QUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3145/950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503417041;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 123/010807.

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2001, na sociedade
em epígrafe, procedeu-se ao registo de dissolução.

É o que cumpre certificar.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314040

AUGUSTO CARVALHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 737/610322; identificação de pessoa colectiva
n.º 500033064; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/010807.

Certifico que, em 13 de Abril de 2001, cessou as funções de ge-
rente Joaquim Ferreira, por óbito.

É o que cumpre certificar.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 11652748

CANAR � CANALIZAÇÕES E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 222-A/20010504; identificação de pessoa colectiva
n.º 503142859; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 16/010809.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2001, a socie-
dade em epígrafe, mudou a sede social para a Rua do Cabo, 58,
freguesia de Sandim, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314067

CASA DAS AZÁLEAS � SOCIEDADE COMERCIAL
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6771/980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504194829;
número e data da apresentação: 1257-PC/20010621; pasta
n.º 6771.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembrode 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 10288970

ANTÓNIO LUÍS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7906/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504453416;
número e data da apresentação: 1276-PC/20010621; pasta
n.º 7906.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembrode 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 10185798

TOTALMÓVEIS � COMÉRCIO GERAL DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1331/930614; identificação de pessoa colectiva n.º 503029050;
número e data da apresentação: 1348-PC/20010621; pasta
n.º 1331.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembrode 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 10185810

ADELINO TEIXEIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 795; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adelino Teixeira da Rocha, L.da,
com sede no Largo do Padrão, 2, 1.º, esquerdo, na freguesia de
Bonfim, cidade do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encer-
rar, sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de
artigos de relojoaria, ouro e prata.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 150 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: sendo
três iguais do valor nominal de 49 000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Luís Filipe Alves Teixeira da Rocha, Eduardo
Jorge Alves Teixeira da Rocha e José Manuel Alves Teixeira da
Rocha; e uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao só-
cio Adelino Teixeira da Rocha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta
aos sócios Adelino Teixeira da Rocha, Luís Filipe Alves Teixeira
da Rocha e Eduardo Jorge Alves Teixeira da Rocha, desde já no-
meados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias duas assinaturas em conjunto dos gerentes no-
meados.

3 � É expressamente vedado aos gerentes vincular a sociedade
em actos e contratos estranhos ao seu objecto social, nomeadamente,
prestar abonações, letras de favor ou fianças.

ARTIGO 5.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Celebrar contratos de locação;

4. Empresas � Registo comercial
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c) Comprar, vender ou permutar veículos automóveis, outros móveis
para ou da sociedade, assinando os respectivos contratos;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a es-
tranhos.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, ao juro e con-
dições que forem estipulados em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Por morte interdição ou inabilitação de um sócio, a sociedade não
se dissolve e continuará com os sobrevivos ou capazes e o interdi-
to ou inabilitado legalmente representado e os herdeiros do sócio
falecido, devendo estes nomear um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver em
comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

À sociedade assiste o direito de amortizar quotas nos seguintes
casos:

a) Para cuja cessão não haja pedido prévio consentimento;
b) Que tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreendi-

das, para a massa falida, ou insolvência ou por qualquer forma su-
jeitas a venda judicial ou subtraídas ao poder da disposição do seu
titular;

c) Sempre que o seu titular consinta na amortização;
d) Quando o sócio utilize para fins estranhos à sociedade e com

prejuízo desta ou de algum sócio, as informações que houver obti-
do através do exercício do direito de informações que lhe assiste;

e) Quando em caso de divórcio ou separação judicial, a quota não
fique a pertencer integralmente ao sócio titular.

ARTIGO 10.º

Salvo lei imperativa em contrário, o valor a amortizar, deve ser
igual ao valor que resultar do último balanço aprovado em assem-
bleia geral.

§ único. O pagamento da quota amortizada será feito em seis
prestações mensais sucessivas e iguais, sem juros, vencendo-se a
primeira seis meses depois de fixação definitiva dessa contrapar-
tida.

ARTIGO 11.º

A destituição da gerência por deliberação dos sócios exigirá
maioria de dois terços dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá exigir a qualquer dos sócios prestações su-
plementares ao capital até 50% do capital social.

ARTIGO 13.º

Uma percentagem não inferior à vigésima parte dos lucros da
sociedade é destinada à constituição da reserva legal.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 15.º (transitório)

A gerência fica desde já autorizada, a levantar o dinheiro depo-
sitado em nome da sociedade, para pagamento das despesas com
esta escritura, registo e publicações e para aquisição de bens e equi-
pamentos para a sociedade.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290478

PHALA � GABINETE DE TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 794; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PHALA � Gabinete de Tradu-
ção, L.da, com sede na Avenida da República, 1326, 5.º, sala 58,
freguesia de Mafamude, da cidade de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir e encerrar sucursais.

2.º

O objecto social consiste em traduções e interpretação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas de 1250 euros, sendo uma
de cada um dos sócios Fernando Gonçalves Ferreira Alves, Rita Ra-
mada de Sousa Ribeiro Ferreira Alves, Maria Manuela Campos da
Fonte Martins e António Adalberto Gonçalves de Barros Martins.

4.º

A gerência social fica afecta aos sócios Fernando Gonçalves Fer-
reira Alves e Maria Manuela Campos da Fonte Martins que, ficam
já nomeados gerentes.

§ único. Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de
dois gerentes.

5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio que por-
ventura esteja em risco de arrematação judicial, penhora, arresto ou
outra causa, considerando-se a amortização feita mediante o depó-
sito do respectivo valor nominal, fixado como preço, na Caixa Geral
de Depósitos a favor de quem de direito.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290451

CARPINTARIA DO CORVO � MOBILIÁRIO E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 793; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que e rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carpintaria do Corvo � Mobi-
liário e Pavimentos, L.da, com sede em Rua do Fojo, 300, fregue-
sia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em fabricação de mobiliário de madeiras,
revestimento de pavimentos, paredes e tectos e outras actividades
de acabamentos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas: sendo uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Francisco António
Alves Ferreira; e outra no valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Sérgio José Dias Teixeira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, fican-
do desde já nomeados gerentes, ou a quaisquer outros que possam
a vir a ser nomeados gerentes em assembleia geral, bastando a as-
sinatura de um gerente para obrigar a sociedade.
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5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, considerando-se autori-
zada a sua divisão para o efeito. Porém a estranhos carece do con-
sentimento expresso da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes, e segundo, fica reservado o direito de preferência na
aquisição.

6.º

Não são exigíveis aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, mas os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos legais e nas condições que forem estipula-
das em assembleia geral.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes ca-
sos:

a) De acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou por qualquer for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular, salvo havendo
oposição julgada procedente;

c) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) No caso de dissolução do casamento de qualquer sócio se a

respectiva quota for atribuída ao cônjuge.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, di-
rigida aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outras formas de convocação.

9.º

Em caso de dissolução, os sócios procederão à respectiva liqui-
dação e partilha nos termos da lei.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290443

DR. ROSMANINHO SEABRA � CLÍNICA DE VERTIGEM
E ZUMBIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 792; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Dr. Rosmaninho Seabra � Clínica
de Vertigem e Zumbido, L.da, com sede na Avenida da República,
1326, 4.º, sala 4.3, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova
de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto: clínica de otorrinolaringologia e
doenças de equilíbrio e outras associadas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas: sendo uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio José Carlos
Rosmaninho Seabra; e outra no valor nominal de 2500 euros, per-
tencente à sócia Isabel Maria Moreira Leitão Seabra.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, fican-
do desde já nomeados gerentes, ou a quaisquer outros que possam
a vir a ser nomeados gerentes em assembleia geral, bastando a as-
sinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, considerando-se autori-
zada a sua divisão para o efeito. Porém a estranhos carece do con-
sentimento expresso da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes, em segundo, fica reservado o direito de preferência na
aquisição.

6.º

Não são exigíveis aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, mas os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos legais e nas condições que forem estipula-
das em assembleia geral.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) De acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou por qualquer for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular, salvo havendo
oposição julgada procedente;

c) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) No caso de dissolução do casamento de qualquer sócio se a

respectiva quota for atribuída ao cônjuge.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, di-
rigida aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outras formas de convocação.

9.º

Em caso de dissolução, os sócios procederão à respectiva liqui-
dação e partilha nos termos da lei.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290435

EXPRESS BUSINESS LINA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 791; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Express Business Line, Impor-
tação e Exportação, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de José Ro-
cha, 20, 4.º, esquerdo, traseiras, freguesia de Mafamude, concelho
de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na compra e venda, por grosso ou a re-
talho armazenamento e distribuição de bens alimentares, têxteis,
mobiliário, material eléctrico e electrónico, peças, componentes e
acessórios de automóveis e outros, transferência de tecnologia, im-
portação e exportação, hotelaria, restauração e prestação de serviços.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, sendo titular da totalidade do capital o sócio único
António José de Araújo Fernandes.

4.º

A sociedade pode exigir do sócio único prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 25 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio único Antó-
nio José de Araújo Fernandes, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assi-
natura de um gerente.
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Disposição transitória

A gerência pode proceder ao levantamento da totalidade do capi-
tal social, depositado em nome da sociedade, para fazer face às des-
pesas com esta escritura, seu registo, publicações, aquisição de bens
de equipamento e instalação da sociedade.

Disse mais que, esta é a única sociedade unipessoal de que faz
parte.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290427

J. M. S. M. � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 789; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. S. M. � Serralharia
Civil, L.da, com sede na Rua da Indústria da Mina, 43, freguesia de
Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência, sem autorização da assembleia geral, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de serralharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma de
3000 euros, do sócio José Manuel da Silva Moreira; e uma de
2000 euros, da sócia Maria Carmen Silva Nogeira.

4.º

1 � As cessões de quotas a estranhos carecem do consentimento
escrito da sociedade a qual, em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes em segundo, gozam do direito de preferência na sua aquisição.

2 � Em caso de exercício do direito de preferência, a transmis-
são será feita pelo valor que vier a ser apurado em balanço espe-
cial elaborado para o efeito.

5.º

A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo necessária e suficiente a assinatura de
um deles para vincular validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

6.º

Disposição transitória

A sociedade assumirá todos os actos que, em seu nome forem
praticados até ao seu registo definitivo, bem como todas as despe-
sas que até lá ocorrerem, ficando desde já, os gerentes autorizados
a proceder ao levantamento da totalidade do capital depositado, para
fazer face às despesas já feitas, com as desta escritura, seu registo,
publicações, instalação da sociedade e aquisição de bens de equi-
pamento.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290400

ANTÓNIO JOSÉ SANTOS OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 788; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António José Santos Oliveira, L.da,
e tem a sua sede na Rua Nova do Picoto, 530, freguesia de
Crestuma, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá abrir ou encerrar sucursais ou filiais,
bem como mudar a sede dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de constru-
ção e reparação de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual a 10 vezes o valor do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um
deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Consideram-se englobados nos poderes de gerência a
compra e venda de veículos automóveis de e para a sociedade e a
assinatura de contratos de leasing.

Declararam ainda os outorgantes que autorizam, desde já, a ge-
rência a proceder ao levantamento da quantia depositada para rea-
lização do capital social, a fim de fazer face a despesas com a cons-
tituição e instalação da sociedade.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290397

MARGARIDA CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 787; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Margarida Cardoso, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Emissor, 165, bloco C, 6.º, habitação 4, fre-
guesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir e encerrar sucursais.

2.º

O objecto social consiste em actividades de limpeza industrial.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e pertence à outorgante.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta à sócia, que fica já nomeada
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

A sócia única pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290389
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUINTA DAS HERAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 786; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
010814.

Certifico que entre:
1.ª Alcina Isabel Sequeira Ferreira; e
2.ª Maria da Conceição Ribeiro da Cruz Sequeira,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro de Educação Infantil Quinta
das Heras, L.da, com sede na Rua da Bélgica, 2038, freguesia de
Canidelo, Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em creche, actividades de ocupação e tem-
pos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a
cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias
que, desde já, são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerên-
cia, poderá comprar ou vender quaisquer bens móveis ou imóveis,
celebrar contratos de locação, contrair empréstimos e dar de garantia
esses mesmos bens, hipotecar, permutar, tomar ou dar de arrenda-
mento quaisquer prédios e dar ou tomar de trespasse quaisquer
estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restan-
tes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290370

ATELIER ADÃO PARANHOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 785; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010814.

Certifico que, José Adão da Silva Paranhos, constitui a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Atelier Adão Paranhos, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem sede no Porto, na Rua do Dr. António de
Sousa Macedo, 39, 3.º, sala 3, freguesia de Miragaia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de design de comunicação,
organização de eventos culturais e produção artística.

ARTIGO 3.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.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente na totalidade ao sócio único José Adão da
Silva Paranhos.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade terá um ou mais gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme decisão do sócio único, o qual fica, desde já, desig-
nado gerente.

ARTIGO 7.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera
gestão devem ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 8.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social, observando a for-
ma legalmente prescrita, devendo contudo observar sempre a for-
ma escrita.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290362

ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DE CABELEIREIROS JOAQUIM GUERRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 248; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20010511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Escola de Formação Profissional
de Cabeleireiros, Joaquim Guerra & Gomes, L.da, e a sua sede na
Praça de Mousinho de Albuquerque, 81, na cidade do Porto.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer
outro local dos concelhos em que se situe e seus limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste na formação profissional de cabeleireiro,
estética, pedicure e manicure.

3.º

O capital social, todo em dinheiro e integralmente pago, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma de
2750 euros, a quota da sócia Gomes & Valle, L.da; e de 2250 eu-
ros, a quota do sócio Joaquim Manuel dos Santos Guerra.

4.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a favor de terceiros
depende de autorização da sociedade quem em primeiro lugar de-
tém o direito de preferência e, se não o exercer, tal direito poderá
ser exercido pelo sócio não cedente no prazo de 30 dias da data da
renúncia daquela.

5.º

1 � A gerência da sociedade, podendo ou não ser remunerada,
fica a cargo de António Araújo Pereira Baptista, divorciado, natu-
ral da freguesia de Barbeita, do concelho de Monção e residente
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no lugar de Ponte de Mouro, da referida freguesia de Barbeita e do
sócio Joaquim Manuel dos Santos Guerra e de Maria Perfeita Araújo
Gomes Pereira, casada, natural da dita freguesia de Barbeita e resi-
dente na Alameda de Eça de Queirós, 94, 3.º, esquerdo, no Porto
e de Aida Araújo Gomes de Aguiar, casada, natural da dita freguesia
de Barbeita, residente na Rua de Oliveira Martins, 254, 2.º, direito,
no Porto que, desde já, são designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura do gerente António Araújo Pereira Baptista, isoladamente, ou
a do gerente Joaquim Guerra em conjunto com qualquer um dos
outros dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência poderão os
gerentes.

a) Comprar, vender, permutar e onerar bens móveis ou imóveis,
inclusive viaturas automóveis;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Dar ou aceitar trespasses de quaisquer estabelecimentos.

6.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização de
quotas, nos casos seguintes:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Sendo a quota penhorada, arrestada ou, por qualquer outra

forma, retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Caso os herdeiros do sócio, pessoa singular, no prazo de

90 dias após o óbito daquele, não nomeiem um de entre eles para
os representar junto da sociedade.

2 � Nos casos previstos neste artigo, o valor da quota amorti-
zar é aquele que se apurar pelo último balanço aprovado, sem qual-
quer correcção dos seus elementos activos ou passivos.

3 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-
dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito com
correspondente valor e respectiva comunicação ao titular da quota
amortizada.

7.º

1 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de sócio,
pessoa singular, a sociedade continuará com os restantes sócios e
com os herdeiros do falecido ou com o legal representante do in-
capaz.

2 � Os herdeiros do sócio falecido deverão nomear, de entre eles
e até 90 dias após o óbito, um que os represente perante a socie-
dade, sob pena de amortização da quota hereditária nos termos do
artigo 6.º deste pacto social.

3 � A divisão da quota do sócio falecido, para os efeitos de par-
tilha, carece da prévia autorização da sociedade.

8.º

Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º e para efeitos do disposto na
alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, a sociedade expressamente assume todos os negócios
levados a cabo pelos sócios.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Ser-
ra de Barros Guerra. 10291881

AIRES COELHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 037; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20010315.

Certifico que entre:
1.º Aires Cordeiro Coelho; e
2.º Aires Filipe Neto Coelho,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aires Coelho & Filhos, L.da, e
tem a sua sede à Rua de 31 de Janeiro, 44, freguesia de Santo Il-
defonso, Porto.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é o de comércio de calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, incumbe a ambos os sócios desde já no-
meados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos será
suficiente a intervenção de um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos.
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes o di-
reito de preferência.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10291890

A. PEREIRA DA COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 369/470626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500004200; número e data da apresentação: 1382-PC/
20010621; pasta n.º 19 370.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10185860

A. VALE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 423/750812; identificação de pessoa colectiva
n.º 500304801; número e data da apresentação: 1378-PC/
20010621; pasta n.º 19 487.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10185887

SANTOS LOPES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 441/810904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501198075; número e data da apresentação: 1273-PC/
20010621; pasta n.º 11 626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10185895
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ANTÓNIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 564/450507; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533253; número e data da apresentação: 10 516.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10185909

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GUINETUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 927/880614; identificação de pessoa colectiva n.º 501993363;
número e data da apresentação: 1349/PC-20010621; pasta
n.º 21 176.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10288961

CENTRO OCULISTA DE AVINTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6347/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504098063;
data: 1354 PC-21062001; pasta n.º 6347.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185780

GESTIGAIA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E ESTUDOS ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 282/871014; identificação de pessoa colectiva
n.º 501886222; data: 1343 PC-21062001; pasta n.º 10 116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185801

CASA BACELAR � ESTABELECIMENTO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 302/580424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500329109; data: 1361 PC-21062001; pasta n.º 21 089.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185828

CAFÉ CUBANGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 639/680722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501067507; data: 1360 PC-21062001; pasta n.º 8123.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185844

COSVIL � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 411; identificação de pessoa colectiva n.º 501477187;
data: P.C. 1279/21062001; pasta n.º 6788.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11563788

ETOCEÂNICA � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 565; identificação de pessoa colectiva n.º 504462299;
data: P.C. 13 64/21062001; pasta n.º 6303.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288937

TÁXIS CENTRAIS OLIVEIRENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 822; identificação de pessoa colectiva n.º 500556393;
data: P.C. 1347/21062001; pasta n.º 478.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288945

ABEL MOTA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 843; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010828.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo: constituição de so-
ciedade.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abel Mota & Mendes, L.da, tem
a sua sede na Rua de Manuel Francisco de Brito, 126, freguesia da
Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto fabrico e montagens de caixilhari-
as e outras actividades conexas com a construção civil..

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (correspondente a 1 002 410$), correspondente à soma
de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, uma a
cada um dos sócios, José Maria Marques Mendes e Abel dos San-
tos Mota Guedes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 248 � 25 de Outubro de 200122 948-(156)

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global 10 vezes mais o do capital social, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel

designadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, mas a
estranhos fica dependente do prévio consentimento da sociedade,
à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo lugar.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

8.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos só-
cios, a sociedade continua com o sócio ou sócios sobrevivos ou
capazes e os herdeiros do falecido, interdito ou inabilitado, legal-
mente representado, devendo aqueles nomear um, de entre si, que
a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

9.º

Por simples deliberação da assembleia geral, os sócios poderão
ser autorizados pela sociedade, a exercer por conta própria ou
alheia, actividade concorrente.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10314121

ALFREDO CADETE � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 848; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20010824.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo: constituição de sociedade.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfredo Cadete � Consultoria
de Gestão, L.da, com sede na Avenida de António Coelho Moreira,
426, na freguesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encer-
rar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços gerais
predominantemente a empresas, outsourcing, selecção recrutamen-
to e formação de recursos humanos, acções de marketing e promo-
ção de produtos, serviços e entidades, assessorias comerciais, con-
sultadoria de gestão, importação, distribuição e exportação de grande
variedade de bens e serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Alfredo Alves
de Oliveira Cadete e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente
a sócia Maria José Rodrigues da Silva de Oliveira Cadete.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade remunerada ou
não conforme vier a ser deliberado em assembleia geral fica afec-
ta ao sócio Alfredo Alves de Oliveira Cadete.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura do gerente nomeado,
ou de um procurador nomeado dentro dos limites dos poderes das
respectivas procurações.

3 � É vedado ao gerente assinar em nome da sociedade actos e
documentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fian-
ças, abonações e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a es-
tranhos.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Por morte, interdição e inabilitação de um sócio, a sociedade não
se dissolve e continuará com os sobrevivos ou capazes e o interdi-
to ou inabilitado legalmente representado e os herdeiros do sócio
falecido, devendo estes nomear um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver em
comunhão hereditária.

ARTIGO 8.º

Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota
em massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota
do o sócio respectivo, a sociedade poderá amortizar a quota, se esta
for cedida sem consentimento daquela.

ARTIGO 9.º (transitório)

A gerência fica desde já autorizada a levantar o dinheiro depo-
sitado em nome da sociedade, para pagamento das despesas com
esta escritura, registo e publicações e para aquisição de bens e equi-
pamentos para a sociedade.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10314083

CAPRIOLA � MALAS E CARTEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 847; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20010828.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo: constituição de sociedade.

Constituição de sociedade

No dia 23 de Agosto de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Matosinhos, perante mim Laurinda Maria
Teixeira Gomes, notária, compareceram como outorgantes: António
Augusto Pinheiro (bilhete de identidade n.º 3309829, emitido em
15 de Fevereiro de 1999, por Lisboa), identificação fiscal
n.º 144594935 e mulher Isabel Maria Areias de Almeida Ribeiro Pi-
nheiro (bilhete de identidade n.º 3307527, emitido em 21 de Outu-
bro de 1998, por Lisboa), identificação fiscal nº 144594943, casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele de Santa
Maria Maior, Chaves e ela de Massarelos, Porto, residentes na Rua
da Raposa, 146, Pedroso, Vila Nova de Gaia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referi-
dos bilhetes.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se vai reger nos termos e condições constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAPRIOLA � Malas e Cartei-
ras, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gonçalves de Castro, 51, fre-
guesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.
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§ único. A gerência, poderá deslocar a sua sede para outro local
dentro mesmo concelho ou concelhos limítrofes, assim como po-
derão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste no comércio de marroquinaria,
artigos de viagem, vestuário, calçado e respectivos acessórios.

2 � A sociedade poderá participar como sócia em qualquer tipo
de sociedades, reguladas ou não por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas e adquirir quotas próprias nos te-
mos da lei e com as mesmas praticar todas as operações em direito
permitidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 5000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos

os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda

os gerentes:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis e imóveis, de e para

a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis, podendo efectuar
quaisquer contratos de leasing; e

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis para
a sociedade;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permitida,
a cessão a estranhos depende sempre do consentimento da sociedade,
gozando esta do direito de preferência na aquisição em primeiro lu-
gar, a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10291199

MARIA NATÁLIA DE MIRANDA & FILHOS
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 846; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010828.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo: constituição de sociedade.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Agosto de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila
Nova de Gaia, perante mim, licenciado Alberto da Costa Santos,
notário do Cartório, compareceram:

1.ª Maria Natália de Miranda Ribeiro Pereira Ribeiro, divorciada,
natural da freguesia de Barroselas, concelho de Viana do Castelo, resi-
dente na Avenida de Vasco da Gama, 2703-D, 1.º, centro, freguesia
de Vilar de Andorinho, deste concelho, outorga por si e em represen-
tação legal do seu filho menor Pedro Miguel de Miranda Tavares,
natural da freguesia de Vilar de Andorinho, dita, com ela residente.

2.º Hugo Miguel de Miranda Ribeiro Correia Barbedo, solteiro,
maior, natural da freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto,
com a primeira outorgante residente.

Pela primeira outorgante por si e em nome do seu representado
legal e segundo outorgantes foi dito:

Que constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas nos
termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Natália de Miranda & Fi-
lhos � Comércio de Artigos de Ourivesaria, L.da, com sede na
Avenida de Vasco da Gama, 2703, D, 1.º, centro, freguesia de Vilar
de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho, ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

O seu objecto social consiste em comércio de artigos de ourivesa-
ria.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em três quotas; uma no valor nominal de
4000 euros da sócia Maria Natália Miranda Ribeiro Pereira Ribeiro,
uma de 500 euros do sócio Hugo Miguel Miranda Ribeiro Correia
Barbedo e uma de 500 euros do sócio Pedro Miguel Miranda Ta-
vares.

4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, fica afecta à
sócia Maria Natália Miranda Ribeiro Pereira Ribeiro.

5.º

A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com a as-
sinatura de um gerente.

Disposição transitória

Os sócios podem desde já efectuar o levantamento da importân-
cia depositada em nome da sociedade, para fazer face a despesas
com o equipamento e expediente necessário à sua instalação.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10291180

CARDO � REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS,
SECRETARIADO CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 841; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20010827.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo: constituição de sociedade.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARDO � Representações
Turísticas, Secretariado Congressos, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Santa Catarina, 951, 1.º C, na freguesia de Santo Ildefonso, con-
celho do Porto.

2 � 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 estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em representações turísticas, secretari-
ado, relações públicas, prestação de diversos serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada,
pertencentes a cada um dos sócios: Maria Filomena da Cunha Hen-
riques de Lima Dietmar e Ricardo Artur de Lima Mendes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, fica afecta à sócia Maria Filomena da
Cunha Henriques de Lima Dietmar, que desde já é nomeada ge-
rente, sendo suficiente a assinatura da mesma para obrigar a socie-
dade.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
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dade, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se de-
volverá aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 6.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretendem fazer parte dela, , nomeando um, de entre si, que a to-
dos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluí-
da em massa falida ou insolvente, ou quando, fora dos casos pre-
vistos na lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.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 convocação.

(Assinaturas ilegíveis.)

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10291164

JÚLIO MARTINS � SOCIEDADE REPARAÇÕES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 838; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010827.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo: constituição de sociedade.

1.º

A sociedade adopta a firma Júlio Martins � Sociedade Repara-
ções Automóveis, L.da, tem a sua sede na Rua de José Monteiro
Castro Portugal, 1145, da freguesia de Valadares, do concelho de
Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social po-
derá ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucur-
sais e agências ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em manutenção e reparação de veículos
automóveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Severino Júlio
dos Santos Martins e Esmeraldina Augusta Martins de Sousa.

4.º

A sociedade pode participar no capital social de outras empre-
sas, ainda que com o objecto diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, Ficam
desde já nomeados gerentes.

1 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

2 � Porém, para actos de mero expediente, será suficiente a as-
sinatura de um gerente, nomeadamente nas assinaturas de cheques.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
cauções, letras de favor, fianças, avales e responsabilidades seme-
lhantes.

4 � Em ampliação dos poderes normais poderá a gerência:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis, incluindo veícu-

los automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade,

bem como alterar contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais;
d) Assinar contratos de leasing, assim como acordos bancários

de interesse fiável.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota no prazo de 90 dias
a contar do conhecimento do facto, nos seguintes casos:

a) Por acordo entre os sócios;
b) Por penhora, arresto, arrolamento ou qualquer procedimento

cautelar, incluída em qualquer massa falida e ainda quando venha
ou possa vir a estar sujeita a arrematação ou adjudicação judicial;

c) Por falecimento ou interdição de qualquer sócio.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao quíntuplo do capital social, desde que deliberado por
unanimidade em assembleia geral.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10291130

FERNANDO RIBEIRO & MANUEL SILVA
SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 839; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20010824.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo: constituição de sociedade.

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Ribeiro & Manuel Silva �
Sociedade Construções, L.da, tem a sua sede na Rua do Caminho da
Cruz, 167, da freguesia de Gulpilhares, do concelho de Vila Nova
de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social po-
derá ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucur-
sais e agências ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto social consiste em construção civil, reparação de
edifícios, revestimento de pavimentos e paredes.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando Ribeiro
da Silva e Manuel Pereira da Silva.

4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras empresas, ain-
da que com o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

1 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

2 � Porém, para actos de mero expediente, será suficiente a as-
sinatura de um gerente, nomeadamente nas assinaturas de cheques.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
cauções, letras de favor, fianças, avales e responsabilidades seme-
lhantes.
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4 � Em ampliação dos poderes normais poderá a gerência:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis, incluindo veícu-

los automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade,

bem como alterar contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais;
d) Assinar contratos de leasing, assim como acordos bancários

de interesse fiável.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota no prazo de 90 dias
a contar do conhecimento do facto, nos seguintes casos:

a) Por acordo entre os sócios;
b) Por penhora, arresto, arrolamento ou qualquer procedimento

cautelar, incluída em qualquer massa falida e ainda quando venha
ou possa vir a estar sujeita a arrematação ou adjudicação judicial;

c) Por falecimento ou interdição de qualquer sócio.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao quíntuplo do capital social, desde que deliberado por
unanimidade em assembleia geral.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10291148

JOSÉ GOMES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 433/010820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500156867; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 10/010817.

Certifico que por escritura de 29 de Outubro de 1990, na socie-
dade em epígrafe foi aumentado o capital social para 400 000$ por
reforço de 350 000$ em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-
ção das suas quotas, passando o artigo 3.º do pacto a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dele pertencendo uma quota de 200 000$ ao sócio José
Gomes de Sousa e outra de 200 000$ à sócia Custódia da Concei-
ção da Cruz Tavares.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288821

LUÍS OLIVEIRA & SOUSA � CONTABILIDADE
ADMINISTRAÇÃO E APOIO À GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4364/960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503673960;
averbamento n.º 3; número e data da apresentação: 5/010817.

Certifico que por acta de 24 de Fevereiro de 2001 a sociedade
em epígrafe deslocou a sede social para a Rua do Comandante
Rodolfo de Araújo, 162, 2.º, sala 29, freguesia de Bonfim, Porto.

É o que cumpre certificar.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288813

ANTÓNIO DE OLIVEIRA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 926/741014; identificação de pessoa colectiva

n.º 500314110; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010816.

Certifico que por acta de 31 de Julho de 2001 a sociedade em
epígrafe deslocou a sede social para a Rua das Flores, 28, Porto.

É o que cumpre certificar.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288791

AZEVEDO, BENTO E MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3510/950818; identificação de pessoa colectiva n.º 503479047;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/010817.

Certifico que por escritura de 30 de Setembro de 1999, a socie-
dade em epígrafe procedeu à dissolução e encerramento da liqui-
dação.

É o que cumpre certificar.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288783

D. M. P. � SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 750/900125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502277785; inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 30/010916.

Certifico que por escritura de 11 de Julho de 2001, na sociedade
em epígrafe foi aumentado o capital social para 6 014 460$, por
reforço de 14 460$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-
ção das suas quotas, e que pela mesma escritura foi redenominado
o capital social, passando o artigo 3.º do pacto a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em oito quotas, uma do valor nominal de
15 900 euros, outra de 900 euros e outra de 450 euros, pertencen-
tes ao sócio Luís Miguel Leitão Barbosa de Sousa Otto, uma do
valor nominal de 9000 euros, pertencente à sócia Margarida Luísa
Leitão Barbosa de Sousa Otto, uma do valor nominal de 900 eu-
ros, pertencente à sócia Cristina Maria da Silva Rocha, duas, sendo
uma do valor de 900 euros e outra do valor de 450 euros, perten-
cente ao sócio Manuel Joaquim Ferreira de Sousa, e uma do valor
nominal de 1500 euros pertencente à própria sociedade.

(Assinaturas ilegíveis.)

A Notária, (Assinatura ilegível.)

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na
pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288775

GRIERMOGOMES � APLICAÇÃO DE MARMORITE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 808; identificação de pessoa colectiva n.º 505708035; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010817.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GRIERMOGOMES � Aplicação de
Marmorite, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Ermo,
71, freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e en-
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cerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na aplicação de marmorite e outras acti-
vidades na área da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio José de Oliveira Gomes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do artigo 270.º E,
n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais.

§ 1.º Fica desde já designado gerente o sócio único José de Oli-
veira Gomes que não sendo sócio de nenhuma outra sociedade uni-
pessoal, obedece ao requisito importo pelo n.º 1 do artigo 270.º C
do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Em ampliação da esfera normal da sua competência o ge-
rente poderá comprar, vender, onerar, permutar, quaisquer bens
móveis, designadamente veículos automóveis e bens imóveis; dar
e tomar de arrendamento, adquirir por trespasse, sublocar, tomar em
locação financeira e administrar quaisquer bens móveis e imóveis
de e para a sociedade, bem como, rescindir quaisquer destes con-
tratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente em todos
os actos e contratos.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º F do Código das Socie-
dades Comerciais, o sócio fica desde já autorizado a efectuar ne-
gócios jurídicos com a sociedade que sirvam a prossecução do ob-
jecto social.

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10290990

ABRASIGAIA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ABRASIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 807; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
010817.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação ABRASIGAIA � Im-
portação e Comércio de Abrasivos, L.da, e tem a sua sede na Tra-
vessa do Conselheiro Veloso Cruz, 49, 1.º, direito, traseira, fregue-
sia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de importação e comércio de
abrasivos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma 4000 eu-
ros pertencente ao sócio Carlos Mário Sousa dos Santos e outra de
1000 euros pertencente à sócia Alexandrina Maria de Jesus de
Sousa Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica a pertencer ao sócio Carlos Mário Sousa dos
santos que desde já fica nomeado gerente.

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

2 � Em extensão dos poderes de gerência, fica esta autorizada a:
Adquirir quaisquer bens móveis, e veículos automóveis, ainda que

sob o regime de aluguer de longa duração ou leasing.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, côn-
juges e seus descendentes; para estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade e demais sócios, aos quais é atribuído o direito
de preferência, em primeiro lugar, àquela e, em segundo, aos de-
mais sócios.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias, salvo nos
casos em que a lei exija outras formalidades.

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento
do capital social depositado na Nova Rede (Banco Comercial Por-
tuguês), agência da Senhora da Hora (Norte Shopping) com vista
à aquisição de equipamento.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10283153

BRUSANTOS � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010817.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRUSANTOS � Táxi, L.da, tem
a sua sede no Porto, na Rua da Cidade de Jena, 73, rés-do-chão,
direito, freguesia de Ramalde.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes públi-
cos de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros �
táxis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel João Moreira dos
Santos e Maria Alice da Conceição da Silva Santos.

4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares, até ao montante glo-
bal de 50 000 euros.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais
serão remunerados ou não conforme for deliberado.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Manuel João
Moreira dos Santos e Maria Alice da Conceição da Silva Santos.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar móveis;
b) Celebrar contratos de locação.
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6.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de

quota;
c) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fa-

zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos con-
secutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destina-
das a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10283145

SERRALHARIA MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 805; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010817.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Meireles, L.da com sede
na Rua da Escola de Laborim, 58, freguesia de Mafamude, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência da sociedade, esta
poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, bem como, criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação legal.

2.º

O seu objecto social consiste na indústria transformadora de me-
tais e afins, montagem de estruturas metálicas e caixilharias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 7500 euros, cada
uma, pertencentes respectivamente a Manuel da Silva Meireles e a
Joaquim Mário da Silva Meireles.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 euros.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios suprimentos em dinheiro
nos termos a deliberar em assembleia geral.

6.º

A transmissão e cessão de quotas é livre entre os sócios e des-
cendentes destes, porém, a terceiros depende do consentimento da
sociedade.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio com o seu
acordo e, independentemente do seu consentimento, nas seguintes
situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora ou apreensão judi-
cial da quota ou inclusão da quota em massa falida ou insolvente;

b) No caso da quota ser cedida ou transmitida sem o consenti-
mento da sociedade.

§ 1.º A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias,
contados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto

que permitir a amortização, sendo a amortização efectuada em duas
prestações que terão lugar nos prazos de seis meses e um ano, res-
pectivamente, após a data da ocorrência da amortização.

§ 2.º A amortização será feita pelo valor nominal da quota na
data em que ocorreu ou produziu efeitos o facto dominante da
amortização, acrescido dos montantes dos suprimentos e prestações
suplementares de capital realizados, sendo a amortização paga em
10 prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem acréscimos de
juros e sem encargos, tendo a primeira delas vencimento nos 90 dias
subsequentes à deliberação da amortização.

8.º

A gerência será exercida pelos sócios Manuel da Silva Meireles
e Joaquim Mário da Silva Meireles, e será remunerada ou não con-
forme venha a ser deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se com qualquer uma das assinaturas
dos gerentes Manuel da Silva Meireles e Joaquim Mário da Silva
Meireles.

9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio; a sociedade continuará com os sócios sobrevivos, ou capa-
zes e os herdeiros do falecido ou representante do interdito, desig-
nando aqueles um de entre si que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver indivisa.

10.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, os sócios serão os seus
liquidatários, procedendo-se à liquidação e partilha dos haveres so-
ciais, pela forma que melhor entenderem.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se
a lei prescrever outras formas de convocação.

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 10283129

CLÁUDIA PINTO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 754; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
010808.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cláudia Pinto Almeida, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Bonjardim, 668, 2.º, salas 3 e 4, nesta cidade
do Porto.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encer-
rar sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de material eléc-
trico: lâmpadas, casquilhos, fios, fusíveis, adaptadores de corrente,
tomadas, disjuntores, aquecedores eléctricos e montagem e repara-
ção de todos os produtos eléctricos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 940 euros, dividido em duas quotas,
sendo: uma do valor nominal de 22 446 euros, pertencente à sócia
Cláudia Maria dos Santos Pinto de Almeida; e uma do valor no-
minal de 2494 euros, pertencente ao sócio Miguel Nuno dos San-
tos Pinto de Almeida.

O capital encontra-se já realizado em 50%, na proporção das res-
pectivas quotas, ficando diferido para 31 de Dezembro do corrente
ano, o pagamento das entradas do restante capital.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Cláudia
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Maria dos Santos Pinto de Almeida que desde já fica nomeada ge-
rente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade, é
necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permiti-
da entre os sócios, porém a favor de estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os res-
tantes sócios não cedentes em segundo, do direito de preferência
na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja penhorada, arrestada, ou por qualquer

forma sujeita a arrematação judicial; e
c) Falência ou insolvência do seu titular.

Está conforme.

27 de Agosto de 2001. � A Conservadora destacada, Maria He-
lena Serra de Barros Guerra. 10282912

FN-SOFÁS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 752; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
010807.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Sociedade

No dia 23 de Junho de 1999, nesta cidade do Porto e no 4.º Car-
tório Notarial, a meu cargo, perante mim, licenciado Álvaro Men-
des da Costa, Notário, compareceu como outorgante:

Fernanda da Conceição Moreira das Neves, solteira, maior, natural
de Castelões de Cepuda, Paredes, contribuinte n.º 212628224 (bilhete
de identidade n.º 11203558, de 7 de Dezembro de 1998), e residente
na Rua de D. Afonso Henriques, 93, Paredes.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu refe-
rido documento de identificação.

E pela outorgante foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade comercial

unipessoal por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FN-SOFÁS � Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 147, Bon-
fim, Porto.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos para o
lar, nomeadamente sofás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, representado por uma quota de igual montante, perten-
cente à sócia Fernanda da Conceição Moreira das Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade terá um gerente, com ou sem remuneração con-
forme decisão da sócia única, que desde já é nomeada gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a Sociedade em todos os seus
actos e contratos.

2 � No âmbito da sua competência, a gerente poderá ainda:
a) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasses

quaisquer móveis ou imóveis para e da Sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis mesmo através de leasing e fa-

zer aluguer de longa duração;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, terão o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Mais disse a outorgante:
Que a gerente fica desde já autorizada a levantar o capital so-

cial, para fazer face às despesas com a constituição da Sociedade,
aquisição de bens de equipamento e ainda para fundo de maneio.

E que a Sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a Sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo
do contrato de Sociedade, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do
Código das Sociedades Comerciais, e de harmonia com o artigo 19.º
do mesmo Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

27 de Agosto de 2001. � A Conservadora destacada, Maria He-
lena Serra de Barros Guerra. 10282890

TIPO 5 & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 751; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010807.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Contrato de sociedade

No dia 24 de Julho de 2001, no Cartório Notarial de Espinho,
perante mim, Domingos António de Sousa Ferreira, Notário, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Engenheiro Joaquim Manuel Poças de Almeida, casado com
Lurdes da Conceição Sebastião Almeida, em comunhão de adqui-
ridos, natural de Angola, residente na Rua do Conselheiro da Fon-
seca, 122, freguesia de Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.

2.º Joaquim Filipe Pinto Guedes, casado com Maria Alcina Diogo
Lousada Pinto Guedes, em comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Valadares, Vila Nova de Gaia, onde reside na Rua do
Paço, 77, 2.º, direito.

3.º José João Delgado Brandão, casado com Cidália Maria Ne-
ves Duarte, em comunhão de adquiridos, natural de Angola, resi-
dente na Rua do General Humberto Delgado, 60, freguesia de Vi-
lar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.

4.ª Maria Hortense Delgado Brandão Saúde, casada com José
Miguel da Silveira Correia Saúde, em comunhão de adquiridos,
natural de Angola, residente na Avenida da República, 1273, 8.º,
direito, freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

E declararam:
Que, pela presente escritura, constituem uma sociedade comer-

cial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Tipo 5 & Brandão, L.da, com
sede na Rua de Chaimite, 140, freguesia de Vilar do Paraíso, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, assim como poderão ser cria-
das sucursais, filiais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda, construção
de edifícios para venda e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de quatro quotas de 1500 euros,
uma de cada dos sócios Joaquim Manuel Poças de Almeida, Joa-
quim Filipe Pinto Guedes, José João Delgado Brandão e Maria
Hortense Delgado Brandão Saúde.

4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, e quando a favor de
estranhos, carece do consentimento da sociedade.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.
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2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo
obrigatória a assinatura de um dos sócios-gerentes Joaquim Manuel
Poças de Almeida ou Joaquim Filipe Pinto Guedes, e a outra dos
sócios-gerentes José João Delgado Brandão e Maria Hortense Del-
gado Brandão Saúde.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerên-
cia poderá comprar, vender e permutar bens móveis, dar ou tomar
de arrendamento quaisquer prédios, e dar ou tomar de trespasse ou
locação quaisquer estabelecimentos.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão ou
não juros, conforme for deliberado em assembleia geral, e aos mes-
mos poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 euros, quando deliberado por unanimidade.

7.º

À sociedade reserva-se o direito de, sem prévia autorização do
seu titular, amortizar a quota do sócio interditado ou inabilitado que
haja sido declarado falido ou insolvente, bem como aquela quota
que seja objecto de arrolamento, arresto ou penhora.

§ 1.º A contrapartida devida por aquela amortização será igual
ao valor da participação social a amortizar, a fixar com o balanço
mais recente que tiver sido efectuado à data dos factos que permi-
tem a amortização.

§ 2.º À sociedade reserva-se, igualmente o direito de liquidar
aquela contrapartida no máximo de quatro prestações semestrais e
sem lugar a juros.

8.º

Os lucros depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral de-
cidir.

9.º

Por morte de qualquer dos sócios os seus herdeiros deverão no-
mear um de entre todos que os represente na sociedade, enquanto
a quota se mantiver indivisa.

10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme.

27 de Agosto de 2001. � A Conservadora destacada, Maria He-
lena Serra de Barros Guerra. 10282882

DÃO TOSTÃO � REPRESENTAÇÃO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 765; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
010810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DÃO TOSTÃO � Represen-
tações de Utilidades Domésticas, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Marques Sá da Ban-
deira, 588, na freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova
de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser mu-
dada para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes e serem criadas filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social, no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de importação, expor-
tação, representação e comercialização de uma grande variedade de

produtos, nomeadamente de utilidades domésticas e produtos de
higiene.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, divididos em três quotas iguais de 1700 euros cada,
pertencendo as quotas aos sócios Sérgio Pascal Ribeiro de Sousa,
Maria de Fátima Moreira Ribeiro de Sousa e José Júlio Ferreira
Dias de Carvalho.

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 contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluí-
da 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.

23 de Julho de 2001.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora destacada, Maria He-
lena Serra de Barros Guerra. 10290028

RECITELOMETAIS � RECICLAGEM DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 763; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma RECITELOMETAIS � Reciclagem
de Metais, L.da, com sede na Travessa de Pedreiras do Cadavão,
180, freguesia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sede social ser des-
locada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, podendo abrir e encerrar filiais.

2.º

O objecto da sociedade consiste em reciclagem de sucatas e des-
perdícios metálicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 47 500 eu-
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ros da sócia Maria Aurora Oliveira Rodrigues e outra de 2500 euros
do sócio Feliciano Manuel da Silva Ribeiro.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que ven-
cerão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio, Feliciano Ma-
nuel da Silva Ribeiro que fica já nomeado gerente e será remune-
rado ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira; e
c) Tomar de arrendamento quaisquer prédios, bem como alterar

ou rescindir os respectivos contratos.

5.º

A sociedade poderá proceder à amortização de quotas sociais, nos
casos previstos na lei, designadamente os seguintes:

a) Quando da cessão a estranhos, a ascendentes ou descenden-
tes, sem o consentimento da sociedade;

b) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resul-
tante de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;

c) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa
falida ou insolvente;

d) Quando qualquer sócio, por si ou por interposta pessoas fizer
directa ou indirectamente concorrência desleal à sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do total do capital social depositado, para fazer face a despesas com
esta escritura, respectivos registos, publicações e aquisição de ma-
terial, bens, equipamento ou de quaisquer outras despesas decor-
rentes do início de actividade.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto, na
competente Conservatória, no prazo de três meses, a contar desta data.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora destacada, Maria He-
lena Serra de Barros Guerra. 10290010

ALBINO LEITÃO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3288/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503454893;
data: 1346 PC 21062001; pasta n.º 3288.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10177818

ALBERTO MÁRIO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 002/900228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502299410; data: 1331 PC-21062001; pasta n.º 1707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12682756

CASTRO, FERNANDES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 166/810313; identificação de pessoa colectiva
n.º 501155643; data: 1315 PC-21062001; pasta n.º 3802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12682837

VOX � ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL GRÁFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 955/760622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500580561; data: 1336 PC 21062001; pasta n.º 1329.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197761

SKYSTAR � CRIAÇÕES E ESTUDOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8758/000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504845730;
data: 1338 PC 21062001; pasta n.º 8758.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197770

PALETA DOS SONS � REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3223/950523; identificação de pessoa colectiva n.º 503437549;
data: 1344 PC 21062001; pasta n.º 3223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197788

BRANDÃO, MACHADO & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4019/960219; identificação de pessoa colectiva n.º 503599964;
data: 1274 PC 21062001; pasta n.º 4019.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197796

AMORIM COSTA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 269/710514; identificação de pessoa colectiva
n.º 500311382; data: 1303 PC-21062001; pasta n.º 2824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12682616
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A VILARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5369/210302; identificação de pessoa colectiva n.º 500531129;
data: 1291 PC-21062001; pasta n.º 13 743.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288953

EXPOMETAL � EQUIPAMENTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 301; identificação de pessoa colectiva n.º 501144960;
data: PC 1051/190601; pasta n.º 21 379.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288910

JOSÉ LOPES DA SILVA & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 057; identificação de pessoa colectiva n.º 500490856;
data: PC 1066/190601; pasta n.º 11 223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12656682

PINTO & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 277; identificação de pessoa colectiva n.º 500218056;
data: PC 1044/190601; pasta n.º 21 123.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288929

PERFARMA � INDÚSTRIA DE MARFINITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1516; identificação de pessoa colectiva n.º 502220600;
data: PC 1076/190601; pasta n.º 19 131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14269716

BENJAMIM & MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 561; identificação de pessoa colectiva n.º 500938962;
data: PC 1359/210601; pasta n.º 6749.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288880

CASA DE PASTO MOINHO DE VENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 140; identificação de pessoa colectiva n.º 501669302;
data: PC 1362/210601; pasta n.º 8615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288899

MANUFACTURA NACIONAL DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 323; identificação de pessoa colectiva n.º 500181420;
data: PC 1358/210601; pasta n.º 9330.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288902

IQUIR � INDÚSTRIAS QUÍMICAS REUNIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3521; identificação de pessoa colectiva n.º 500141290;
data: 150901; pasta n.º 10 061.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288848

TALHO DE SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 564; identificação de pessoa colectiva n.º 501932160;
data: 150901; pasta n.º 19 081.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288856

LEÃO & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 831; identificação de pessoa colectiva n.º 502557290; data: PC
1152/200601; pasta n.º 17 144.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11962909
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SANTOS & VIEIRA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4887/B; identificação de pessoa colectiva n.º 502809442;
data: PC 1168/200601; pasta n.º 4887/B.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288872

SEDNORTE � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8881/000413; identificação de pessoa colectiva n.º 503858838;
data: 1352 PC 21062001; pasta n.º 8881.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185836

TALHO AVEIRO � GUEDES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7795/990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504341359;
data: 1351 PC 21062001; pasta n.º 7795.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185852

ÓPTICA MÉDICA SEIXOALVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4228/960509; identificação de pessoa colectiva n.º 503641928;
data: 1353 PC 21062001; pasta n.º 4228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185879

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867/720908; identificação de pessoa colectiva
n.º 500326002; data: 1129 PC 20062001; pasta n.º 3829.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197605

DUARTE BRÁS DA CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 783/900607; identificação de pessoa colectiva
n.º 502363177; data: 1130 Pc 20062001; pasta n.º 4840.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197621

A. M. SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 802/960930; identificação de pessoa colectiva
n.º 503737380; data: 1134 Pc 20062001; pasta n.º 16 306.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197630

ARPIREL � COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 134/910802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502599731; data: 1132 Pc 20062001; pasta n.º 7541.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197648

DIAS FERNANDES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 107/730316; identificação de pessoa colectiva
n.º 500085218; data: 1137 Pc 20062001; pasta n.º 6161.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197567

IRMÃOS FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 574/860814; identificação de pessoa colectiva
n.º 501701303; data: 1136 Pc 20062001; pasta n.º 264.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197575

AUTO RECTO � ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 200/761002; identificação de pessoa colectiva
n.º 500590109; data: 1117 Pc 20062001; pasta n.º 12 558.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197583
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CUNHA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 319/810803; identificação de pessoa colectiva
n.º 501195068; data: 1124 Pc 20062001; pasta n.º 5853.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197591

ALBERICU�S � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7837/990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504420330;
data: 1120 Pc 20062001; pasta n.º 7837.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197524

COQUELUCHE � BAR E BILHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4424/960713; identificação de pessoa colectiva n.º 503680290;
data: 1118 Pc 20062001; pasta n.º 4424.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197540

CLÍNICA DO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 652/890502; identificação de pessoa colectiva
n.º 502151064; data: 1149 Pc-20062001; pasta n.º 11 865.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197532

FILIPE FONSECA ALMEIDA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2140/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503183024;
data: 1108 Pc-20062001; pasta n.º 2140.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197516

CARLOS BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6427/980324; identificação de pessoa colectiva
n.º 5041178747; data: 1131 Pc-20062001; pasta n.º 6427.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197559

F. S. � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 043/010316; inscrição n.º 1; número e datada apresenta-
ção: 7/010316.

Certifico que por escritura de 29 de Dezembro de 2000, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláu-
sulas seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação F. S. � SGPS, S. A.
3 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Interior da Circun-

valação, 12 679, da cidade do Porto.
4 � Por simples deliberação do conselho de administração e com

dispensa de qualquer outro órgão social, poderão ser criadas ou
extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro, e ser deslo-
cada a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofes.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade é a gestão de participações sociais,
como forma indirecta de exercício de actividades económicas.

2 � A sociedade pode, igualmente, adquirir e alienar participa-
ções em sociedades de qualquer natureza, nomeadamente de res-
ponsabilidade limitada, ainda que com objecto diferente do referi-
do no n.º 1 ou reguladas por leis especiais, bem como associar-se
com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar agrupa-
mentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social integralmente realizado é de 50 000 000$
e divide-se em 50 000 acções do valor nominal de 1000$, todas
subscritas, como segue:

a) O accionista Fernando Diogo Simão subscreve 5000 acções,
ao portador, realizando hoje a sua entrada em dinheiro.

b) O accionista Rui Jorge Andrade Simão subscreve 20 000 ac-
ções, ao portador, realizando hoje a sua entrada em dinheiro.

c) O accionista Pedro José Andrade Simão subscreve 20 000 ac-
ções, ao portador, realizando hoje a sua entrada em dinheiro.

d) A accionista Maria Amélia Andrade Simão subscreve 4999 ac-
ções, ao portador, realizando hoje a sua entrada em dinheiro.

e) A accionista Maria Adriana Pinto Sousa Lopes Simão subs-
creve uma acção, ao portador, realizando hoje a sua entrada em di-
nheiro.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e
100 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, poden-
do ambas as assinaturas ser de chancela por eles autorizada ou por
igual número de mandatários da sociedade para o efeito designados.

4 � A conversão de acções nominativas em acções ao portador
só poderá efectuar-se mediante consentimento prévio dado pelo con-
selho de administração da sociedade.
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ARTIGO 5.º

Transmissão de acções nominativas

1 � A transmissão de acções nominativas a terceiros depende do
consentimento prévio dado pelo conselho de administração da so-
ciedade.

2 � O conselho de administração deverá pronunciar-se sobre o
pedido de consentimento no prazo máximo de 30 dias.

3 � A transmissão é livre se o conselho de administração não
se pronunciar dentro do prazo referido no número anterior.

4 � O conselho de administração, no caso de recusa lícita do
consentimento, é obrigado a fazer adquirir as acções por outra pes-
soa nas condições de preço e pagamento para que foi solicitado o
consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuito, a aqui-
sição far-se-á pelo valor real, determinado nos das sociedades co-
merciais.

5 � Os sócios titulares de acções nominativas gozam do direito
de preferência na transmissão deste tipo de acções a terceiros.

6 � Para efeitos dos números anteriores, não se consideram ter-
ceiros ou cônjuges, os descendentes e os ascendentes de titulares
de acções nominativas.

ARTIGO 6.º

Aumento do capital social

O capital social poderá ser elevado em dinheiro até 10 000 000$,
por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de adminis-
tração que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição, no-
meadamente o diferimento das entradas e as categorias de acções
a emitir, de entre as já existentes.

ARTIGO 7.º

Preferência na subscrição

Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro, e salvo deli-
beração em contrário tomada por maioria de dois terços dos votos
emitidos, os accionistas terão direito de preferência, a exercer pro-
porcionalmente às acções detidas, na subscrição das novas acções
e no rateio daquelas que não tenham sido inicialmente subscritas,
relativamente a quem não for accionista.

ARTIGO 8.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Sob proposta do conselho de administração a assembleia
geral pode autorizar a emissão de acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social da socie-
dade, definindo a forma de determinação do respectivo dividendo
prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas po-
derão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções prefe-
renciais sem voto, proporcionais às acções desta categoria já exis-
tentes, a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas a remissão na data que for deliberada pela assembleia
geral.

4 � As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

1 � A sociedade amortizará as acções detidas por accionistas que
utilizem para fins estranhos à sociedade, e com prejuízo desta ou
de algum accionista, as informações que obtiverem através do exer-
cício do direito de informação que lhes assiste.

2 � A sociedade também poderá amortizar as acções nominati-
vas nos casos de morte, interdição, falência e insolvência do titu-
lar e de arresto, arrolamento ou penhora das acções.

3 � O conselho de administração deverá declarar que as acções
vão ser amortizadas, dentro do prazo de 90 dias a contar do conhe-
cimento que tenha do facto determinante dessa amortização.

4 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 10.º

Obrigações

1 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode emitir obrigações não convertíveis em acções.

2 � A sociedade só poderá emitir obrigações convertíveis em
acções, ou que confiram o direito a subscrever uma ou várias ac-
ções desde que autorizada por deliberação da assembleia geral, sob
proposta do conselho de administração.

3 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade de juro ou reembolso que a lei permita.

CAPÍTULO III

Órgão sociais

Composição

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionis-
tas com direito a voto e que, com a antecedência mínima de
15 dias sobre a data da respectiva reunião, tenham as acções
registadas em seu nome no livro de registo de acções da socie-
dade ou que, no mesmo prazo façam prova da sua titularidade
através do depósito das mesmas na sociedade ou numa institui-
ção de crédito.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo
os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resultar da divisão por 100 do número de acções que
possuam.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-
se representar nas reuniões da assembleia geral por outros accio-
nistas, ou pelo cônjuge, ascendente ou descendente, ou por um
membro do conselho de administração.

4 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados por um
membro da sua administração ou direcção ou por quem estas indi-
caram.

5 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assem-
bleia geral e entregues na sociedade com pelo menos cinco dias
úteis de antecedência em relação à data marcada para a respectiva
reunião.

6 � Os membros do conselho de administração, e do conselho
fiscal deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral, po-
dendo participar nos seus trabalhos sem direito a voto.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionis-
tas ou não, por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

2 � A assembleia geral reúne normalmente dentro do prazo le-
galmente fixado.

3 � As assembleias gerais serão convocadas a pedido do con-
selho de administração ou do conselho fiscal e ainda a pedido de
um ou mais accionistas que possuam pelo menos acções correspon-
dentes ao valor mínimo imposto por lei imperativa e que o requei-
ram ao presidente da mesa em carta em que se indiquem com pre-
cisão os assuntos a incluir na ordem do dia e justifiquem a necessidade
da assembleia.

4 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas nos ter-
mos e com a antecedência impostos por lei.

ARTIGO 13.º

Quórum

1 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira reunião
desde que se encontrem presentes ou representados accionistas pos-
suidores de acções que titulem mais de 50% do capital social.

2 � A assembleia geral poderá funcionar e deliberar valida-
mente, em segunda convocação, qualquer que seja o número de ac-
cionistas presentes ou representados.

3 � Para os casos em que a lei exija maioria qualificada devem
estar presentes ou representados os accionistas que detenham ac-
ções correspondentes a dois terços do capital social.

4 � As deliberações são tomadas, salvo diversa disposição da
lei ou deste contrato social, por maioria de votos emitidos.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração será constituído por um número
ímpar de membros entre três e sete, eleitos pela assembleia geral por
um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessi-
vos triénios, sem qualquer limitação.

2 � O conselho de administração designará de entre os seus
membros um presidente, podendo ainda designar um vice-presi-
dente.

3 � O membro suplente tomará o lugar de um dos efectivos na
sua falta ou impedimento.

4 � Na falta ou impedimento do presidente e do vice-presidente
tomará a presidência o administrador mais antigo e, em caso de
igualdade, o mais idoso.

ARTIGO 15.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração assegurar a gestão
de todos os negócios sociais e efectuar todas as operações relativa
ao objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos po-
deres, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e compro-
meter-se em arbitragens;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento

ou locar, adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou mó-
veis, incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou

entidades, nos termos do artigo 2.º do contrato social;
f) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprés-

timos no mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitar a fis-
calização das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para o exercício de cargos sociais noutras empresas;

h) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja
titular de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e finan-
ceiro;

i) Definir as políticas gerais de admissão, promoção e remune-
ração de pessoal da sociedade;

j) Celebrar contratos de locação, financeira mobiliária ou imo-
biliária.

2 � O conselho de administração poderá constituir procurado-
res ou mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os
actos ou categorias de actos que estes podem praticar e a duração
do contrato.

ARTIGO 16.º

Delegação de poderes de gestão

1 � O conselho de administração pode delegar um ou mais ad-
ministradores a gestão corrente da sociedade.

2 � A deliberação do conselho deverá fixar os limites da dele-
gação.

ARTIGO 17.º

Vinculação da sociedade

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados:

a) Pelo presidente do conselho de administração;
b) Por dois administradores;
c) Por um administrador, se o conselho de administração, para o

efeito, lhe tiver conferido, por delegação, os necessários poderes;
d) Por um administrador e um procurador, dentro dos limites da

procuração a este conferida;
e) Por um procurador constituído para a prática de acto certo e

determinado.
2 � Os actos de mero expediente podem ser praticados por um

só administrador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal,
composto por três membros efectivos e um suplente, accionistas ou
não, e pelo revisor oficial de contas previsto no n.º 2 do artigo 10.º
do Decreto-Lei 495/88, de 30 de Dezembro, todos eleitos em as-
sembleia geral.

2 � As atribuições do conselho fiscal e do revisor oficial de con-
tas são as que lhe são especificadas na lei e as que lhe ficam con-
signadas neste estatuto.

ARTIGO 19.º

Reuniões do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque quer
por iniciativa própria, quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros ou a solicitação do conselho de administração.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

CAPÍTULO IV
Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade dissolve-se, além dos casos previstos na lei,
quando o delibere a assembleia geral por 75% ou mais dos votos
correspondentes à totalidade do capital social.

2 � Imediatamente após a dissolução, serão elaborados o balanço
e contas da sociedade reportado à data da dissolução e será con-
vocada uma assembleia geral a qual, pela maioria estabelecida no
número anterior, deliberará:

a) Sobre aquele balanço e contas;
b) A nomeação de liquidatários, a sua remuneração e a fixação

dos poderes da actividade da sociedade, a obtenção de emprésti-
mos, a alienação do património social, em globo ou por partes, e
trespasse do estabelecimento;

c) A fixação do prazo para a conclusão da liquidação;
d) A partilha do activo quando a ela houver lugar, em espécie

ou em valor.

CAPÍTULO V
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 21.º

Designação dos órgãos sociais

1 � São desde já eleitos os corpos gerentes sociais, a seguir in-
dicados, e para o triénio 2000/2002, sendo os administradores dis-
pensados de caução:

Assembleia geral: presidente � Dr. David Gomes de Barros Ro-
drigues, casado, residente na Avenida do Marechal Gomes da Cos-
tas, 1392, Porto; secretário: António dos Santos Guedes, casado,
residente na Rua de Óscar Silva, 2263, Leça da Palmeira.

Conselho de administração: presidente � Fernando Diogo Simão,
casado, residente na Rua da Alegria, 855, 1.º, Porto; vogais: Rui
Jorge Andrade Simão, casado, residente na Rua do Outeiral, 6,
Fraião, Braga; engenheiro Pedro José Andrade Simão, divorciado,
residente na Rua da Estrada Interior da Circunvalação, 12 679,
Porto; vogal suplente: Maria Amélia Andrade Simão, casada, resi-
dente na Rua da Alegria, 855, 1.º, Porto.

Conselho fiscal: presidente � Ledo Morgado & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr.
Jorge Manuel Felizes Morgado, revisor oficial de contas, n.º 775,
contribuinte n.º 109316209, residente na Rua de Alfredo Keil, 273,
6.º, esquerdo, 4150 Porto; vogais: Dr. David Gomes de Barros Ro-
drigues, casado, residente na Avenida do Marechal Gomes da Costa,
1392, Porto; Maria Aldora Andrade, solteira, residente na Rua da
Alegria, 855, 1.º, Porto; vogal suplente (revisor oficial de
contas): Dr. Jorge Bento Martins Ledo, casado, revisor oficial de
contas n.º 531, contribuinte n.º 127125841, residente na Rua Fres-
ca, 263, Leça da Palmeira.

(Assinaturas ilegíveis.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)
Está conforme.
27 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma

Aguiar Vasques Rodrigues. 13621262
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PÓVOA DE VARZIM

SALOMA � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 709/850611; identificação de pessoa colectiva
n.º 501502831; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072853

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL AVERPÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1108/891031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502239069; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072535

SIMPLÍCIO, EUSÉBIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 807/861211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501750819; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072543

SILVA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1553/930611; identificação de pessoa colectiva
n.º 503010715; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072551

AUGUSTO BOUCINHA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 908/880111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501916652; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072500

ESPEKULAÇÃO ZERO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 971/880801; identificação de pessoa colectiva
n.º 502015926; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e à inscrição
n.º 9 e inscrição n.º 13; número e data das apresentações: of. 10,
of. 11 e 12/09082001.

Certifico que, por escritura de 11 de Maio de 2001, do 2.º Cartório
Notarial da Póvoa de Varzim, o ex-sócios João Fernando da Cruz
Falcão e Octávio José de Castro Moreira cessaram funções de gerên-
cia na sociedade em epígrafe, em 11 de Maio de 2001.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 7.º e 9.º do con-
trato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

7.º

A quota de cada um dos sócios Edmundo Manuel Ribeiro Lima
e Isabelle Fernande Paulette Cante é de 4987,98 euros.

9.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de dois gerentes.

2 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Edmundo
Manuel Ribeiro Lima e Isabelle Fernande Paulette Cante.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072330

ANTÓNIO SILVA & RAINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 692/850318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501598561; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072594

PAULA MARIA DOS SANTOS CUNHA DA SILVA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2474/991026; identificação de pessoa colectiva
n.º 504585380; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072365

AREIPOVOA � COMÉRCIO DE AREIAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1783/950404; identificação de pessoa colectiva
n.º 503412090; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072519

EDIBARCELOS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2400/990518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504630270; data da apresentação: 210601.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 248 � 25 de Outubro de 2001 22 948-(171)

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072381

RIBEIRO TELES & ALMEIDA � CONSULTADORIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2131/970924; identificação de pessoa colectiva
n.º 503969591; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072438

OXIGÉNIO LINHA VERDE DE BRAGA
OXIGÉNIO AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1812/950628; identificação de pessoa colectiva
n.º 503494720; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072420

SERRALHARIA UNIÃO � CONSTRUTORA NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 262/760511; identificação de pessoa colectiva
n.º 500581622; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072675

DOCE MATRIZ � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2370/990324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504487710; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072683

GONÇALVES FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2290/980922; identificação de pessoa colectiva
n.º 504241117; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072578

MORIM & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 237/750620; identificação de pessoa colectiva n.º 500387540;
data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072560

CASTANHO & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2143/971029; identificação de pessoa colectiva
n.º 503998990; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072586

ANÍBAL & AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1922/960321; identificação de pessoa colectiva
n.º 503642142; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072446

JOMAROPI � ANTENAS TV, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1779/950321; identificação de pessoa colectiva
n.º 503401358; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072888

SILVA & LEONOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 966/880720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502010932; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072861

SOUTO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2404/990526; identificação de pessoa colectiva
n.º 504342568; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072845
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C. MONTE & CRISTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 347/780323; identificação de pessoa colectiva n.º 500735352;
data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072810

IRIVA � CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1257/910311; identificação de pessoa colectiva
n.º 502515406; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072942

COSTA SÁ & TORRES � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2489/991129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504760955; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12270555

CONSTRUÇÕES CATORELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2349/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504443445; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072977

MANUEL VIANA DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1227/910110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502475218; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072969

ALBERTO COSTA TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2167/980109; identificação de pessoa colectiva
n.º 504057278; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072950

A. M. GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 980/880824; identificação de pessoa colectiva n.º 502026405;
data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072985

MENDES & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 59/570826; identificação de pessoa colectiva
n.º 500194054; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072837

ALQ � PASSAMANARIAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1792/950504; identificação de pessoa colectiva
n.º 503454230; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072870

LAVANDARIA IDEAL DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1692/940620; identificação de pessoa colectiva
n.º 503249556; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072829

LEICAR � COMÉRCIO DE BOVINOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1840/950831; identificação de pessoa colectiva
n.º 503509868; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072780

L. Z. CARPETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2119/970808; identificação de pessoa colectiva
n.º 503947881; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072772
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BATISTA & VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1648/940224; identificação de pessoa colectiva n.º 503481113;
data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072764

AGUALANDIA � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2189/980213; identificação de pessoa colectiva
n.º 504074423; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072756

CONFECÇÕES CANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 946/880512; identificação de pessoa colectiva
n.º 501976477; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072748

ANTÓNIO OLIVEIRA & NEVES � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1080/890724; identificação de pessoa colectiva
n.º 501920773; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072730

MAROLIVEIRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1576/930816; identificação de pessoa colectiva
n.º 503052523; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072802

C. R. P. V. � GABINETE DE RADIOLOGIA
DA PÓVOA DE VARZIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 433/800528; identificação de pessoa colectiva
n.º 500982260; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072799

CLÍNICA DENTÁRIA S. JOSÉ DE RIBA MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 855/870521; identificação de pessoa colectiva
n.º 501829580; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073019

P. R. DIAS CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2032/961230; identificação de pessoa colectiva
n.º 503816507; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073000

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE AGUÇADOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 308/770728; identificação de pessoa colectiva
n.º 500676054; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072993

AVEROMARENSE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2600/000807; identificação de pessoa colectiva
n.º 505092824; data da apresentação: 220601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073027

LAGOA TROPICAL � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2279/980817; identificação de pessoa colectiva
n.º 504240307; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072497
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BILICEL � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1813/950628; identificação de pessoa colectiva
n.º 503494739; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
09082001.

Certifico que foi depositado o texto da escritura, referente à dis-
solução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe,
tendo as contas sido aprovadas em 4 de Julho de 2001.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072349

JOSÉ HORA & HORTENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1671/940503; identificação de pessoa colectiva
n.º 503196169; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072721

GOMES & SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 852/870514; identificação de pessoa colectiva
n.º 501825096; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072713

PREDIAL POVEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 822/870127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501773800; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072705

A. Q. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1512/930310; identificação de pessoa colectiva
n.º 502960604; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072691

OLIVEIRA & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2348/990223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504443356; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, re-
lativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072462

P. O. C. � PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO
CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 881/870813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500820848; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072470

A MELHOR OPÇÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2402/990521; identificação de pessoa colectiva
n.º 504511700; data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072489

RODRIGUES MOREIRA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1096/890913; identificação de pessoa colectiva
n.º 502216409; data da apresentação: 010621.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072527

CONCEIÇÃO AZEVEDO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1919/960318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503642061; data da apresentação: 010621.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072608

CAMPOS COSTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1317/910916; identificação de pessoa colectiva
n.º 502618647; data da apresentação: 010621.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072411
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LIFAR � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 313/770816; identificação de pessoa colectiva n.º 500670005;
data da apresentação: 010621.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072403

AMARO, ALEXANDRE & MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1993/960927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503753874; data da apresentação: 010621.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072390

CAMPOS SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1745/941215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503338702; data da apresentação: 010621.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072640

ROQUE & FLORES � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2305/981022; identificação de pessoa colectiva
n.º 504285823; data da apresentação: 010621.

Certifico que, foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072659

JOCRIMA � FABRICANTES DE VESTUÁRIO DE TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2245/980602; identificação de pessoa colectiva
n.º 503110655; inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 16/20010809.

Certifico que, por escritura de 20 de Novembro de 2000, do Cen-
tro de Formalidades das Empresas do Porto, o capital social da so-
ciedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$, para 2 004 820$,
mediante o reforço de 1 604 820$, subscrito em dinheiro e da se-
guinte forma: o sócio João Paulo Pinto Almeida Moreira, com
702 410$, e o sócio João Norberto Ferreira Barradas, com 902 410$.

Pela mesma escritura, foi alterado o artigo 3.º do contrato social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072357

SALTA PONTOS � ATELIER E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2782/010704; identificação de pessoa colectiva
n.º 503683175; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 16/20010704.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2000, do 2.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a sede social da so-
ciedade em epígrafe, foi transferida para o lugar de Gestrins, fre-
guesia de Balazar, desta freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

Mais certifico que, o capital social foi aumentado de 1 200 000$,
para 4 009 640$, mediante o reforço de 2 809 640$, subscrito em
dinheiro e na proporção das respectivas quotas.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Salta Pontos � Atelier e Bordados, L.da,
com sede no lugar de Gestrins, freguesia de Balazar, concelho da
Póvoa de Varzim.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na produção de filmes de bordados e bor-
dados; fabricação de bordados; confecção de vestuário exterior em
série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal
de 18 000 euros, pertencente ao sócio Marco Fernando Oliveira
Machado, e uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia Anabela Morais Pereira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10057587

SANTARÉM
ABRANTES

MANUEL MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1123/900319; identificação de pessoa colectiva n.º 500565325;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416020

JOFERMAUTO � ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 503/
780309; identificação de pessoa colectiva n.º 500739951; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418896
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BOAVIDA & VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1357/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503701718;
data da entrega: 010628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418260

JOSÉ MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1153/930325; identificação de pessoa colectiva n.º 502959614;
data da entrega: 010628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418286

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DE ALFERRAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 115/
481130; identificação de pessoa colectiva n.º 500464987; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/010810.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Facto: Alteração parcial do contrato; artigos alterados: 3.º;

capital: 1 849 500$, após aumento de 699 500$, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios, sendo: Álvaro Cristovam Duarte;
António Maria Dias, Augusto Dias Passarinho; Eduardo António
Quintas; Filipe Gomes Nortadas Pereira; Francisco Lourinho; Gui-
lhermina Alves Fernandes; Gerónimo Alves Damas; João da Cos-
ta Andrade; João Martins; Joaquim António Cabral de Andrade;
Joaquim Martins; Maria Aldina Baptista Carvalho; José Joaquim
Bairrão de Oliveira; José Marques Diogo; José Pacheco de Vas-
concelos; José da Silva Pires; José Soares da Silva; José Caetano;
Lucílio Marques Heitor; Manuel Dias Pereira; Maria Almerinda
Lopes Inês Tavares Varandas; João Manuel Varandas Lopes Inês;
Manuel Lopes Pimenta; Manuel de Matos; Maria da Conceição;
Pedro Pereira; José Alves; Adelina Lizete Dias Carvalho; e Padre
Jaime Alves de Oliveira, cada um com 3250$; Américo Pereira
Henriques; António Alves Pintado; António da Silva Pereira Júni-
or; Abílio da Silva Pereira; David Rodrigues Paisana; Francisco
David Ferreira; Joaquim António da Silva; Joaquim Luís Maciei-
ra; Julieta da Silva Pereira; Manuel Alves de Oliveira; e Sebastião
Roldão, cada um com 13 000$; António Casaca Martins Pinheiro;
António Correia Pires; António Assunção Tavares; Bento Bernardo;
Ernesto da Silva Pires; Francisco Dias Alfaiate Júnior; Francisco
Vicente; Hermínio Pereira; Joaquim Fernandes Nazaré; Álvaro de
Andrade Silva Passarinho; José da Costa Carvalho; Josué Marques;
Lúcio Serras Pereira; Manuel Dias da Silva; Maria Amélia de Oli-
veira Casaca; Ramiro dos Santos Macieira; Sebastião Martins;
Víctor de Oliveira Barrocas; António Maria Gonçalves; e Francisco
da Silva Pombo, cada um com 6500$; António Álvaro Victória;
Joaquim de Matos Tavares; João da Silva Carvalho; José Mateus
Esparteiro, cada um com 32 500$; Fernando Tavares Dias Simão;
Adriano Dias Simão; Luís Tavares Dias Simão; Manuel dos San-
tos Victória; e Nuno Tavares Dias Simão, cada um com 16 250$;
João Cardoso, com 26 000$; João da Silva Carvalho; João da Silva
Carvalho (Mesquita); Joaquim da Silva Carvalho; José Dias Rol-
dão; José de Jesus Fernandes; José da Silva Aparício; António
Carvalho; Maria do Céu de Jesus Aparício; e Maria Nazaré de
Matos (Carvalho), cada um com 9750$; José Dias Simão, com
4000$; sócios e quotas: Álvaro Cristovam Duarte; António Maria
Dias; Augusto Dias Passarinho; Eduardo António Quintas; Filipe
Gomes Nortadas Pereira; Francisco Lourinho; Guilhermina Alves
Fernandes; Gerónimo Alves Damas; João da Costa Andrade; João
Martins; Joaquim António Cabral de Andrade; Joaquim Martins;
Maria Aldina Baptista Carvalho; José Joaquim Bairrão de Oliveira;
José Marques Diogo; José Pacheco de Vasconcelos; José da Silva

Pires; José Soares da Silva; José Caetano; Lucílio Marques Heitor;
Manuel Dias Pereira; Maria Almerinda Lopes Inês Tavares Varan-
das; João Manuel Varandas Lopes Inês; Manuel Lopes Pimenta;
Manuel de Matos; Maria da Conceição; Pedro Pereira; José Alves;
Adelina Lizete Dias Carvalho; e Padre Jaime Alves de Oliveira,
cada um com uma de 8250; Américo Pereira Henriques; António
Alves Pintado; António da Silva Pereira Júnior; Abílio da Silva
Pereira; David Rodrigues Paisana; Francisco David Ferreira; Joa-
quim António da Silva; Julieta da Silva Pereira; e Manuel Alves
de Oliveira, cada um com uma de 33 000$; Joaquim Luís Maciei-
ra, com uma de 23 000$; Sebastião Roldão, com uma de 28 000$;
António Casaca Martins Pinheiro; António Correia Pires; António
Assunção Tavares; Bento Bernardo; Ernesto da Silva Pires; Fran-
cisco Dias Alfaiate Júnior; Francisco Vicente; Hermínio Pereira;
Joaquim Fernandes Nazaré; Álvaro de Andrade Silva Passarinho;
José da Costa Carvalho; Josué Marques; Lúcio Serras Pereira;
Manuel Dias da Silva; Maria Amélia de Oliveira Casaca; Ramiro
dos Santos Macieira; Sebastião Martins; Víctor de Oliveira Barro-
cas; António Maria Gonçalves; e Francisco da Silva Pombo, cada
um com uma de 16 500$; António Álvaro Victória; Joaquim de
Matos Tavares; João da Silva Carvalho; José Mateus Esparteiro,
cada um com uma de 82 500$; Fernando Tavares Dias Simão;
Adriano Dias Simão; Luís Tavares Dias Simão; Manuel dos San-
tos Victória; e Nuno Tavares Dias Simão, cada um com uma de
41 250$; João Cardoso, com uma de 66 000$; João da Silva Car-
valho; João da Silva Carvalho (Mesquita); Joaquim da Silva Car-
valho; José Dias Roldão; José de Jesus Fernandes; José da Silva
Aparício; António Carvalho; Maria do Céu de Jesus Aparício; e
Maria Nazaré de Matos (Carvalho), cada um com uma de 24 750;
José Dias Simão, com uma de 9000$; Francisco Gonçalves Ben-
gala, com uma de 10 000$; Manuel da Silva Barroso; Afonso de
Vasconcelos e Sousa; António Amaro; António Fernnado Rosa Ma-
cieira; Hermínio Batista Santos; José Marques Fontinha; e Júlio Pe-
reira, cada um com uma de 5000$; Artur Marques, com uma de
25 000$; e João Barroso Júnior, com uma de 20 000$.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

14 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419886

MAURÍCIO & RODRIGUES �CAFÉ DO LARGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1511/980601; identificação de pessoa colectiva n.º 504183079;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419649

ISMAEL & FILOMENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 825/
881117; identificação de pessoa colectiva n.º 502065761; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419193

MANUEL DOMINGOS APURA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 551/
791212; identificação de pessoa colectiva n.º 500911703; data da
entrega: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419185

MAIS QUE PERFEITO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1148/930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502959770;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419207

CENTRO AGRÍCOLA DE TRAMAGAL, SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1259/950315; identificação de pessoa colectiva n.º 503381675;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419215

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 880/
890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502220040; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419223

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JORGE & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1494/980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504109529;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419290

ABRANCARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1155/930329; identificação de pessoa colectiva n.º 502975970;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419258

GENINFOR-ABRANTES � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1047/
910826; identificação de pessoa colectiva n.º 502608072; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418464

LDB � PROJECTOS E GESTÃO AGRO-FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1315/960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503565750;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418499

RODRIGUES & C. A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1291/950925; identificação de pessoa colectiva n.º 503488895;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418413

RSA � RECICLAGEM DE SUCATAS ABRANTINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 857/
890531; identificação de pessoa colectiva n.º 502168021; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418502

JOSÉ MARIA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 418/
741113; identificação de pessoa colectiva n.º 500370443; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418430

CARPINTARIAS E CONSTRUÇÕES A. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1361/960911; identificação de pessoa colectiva n.º 503722987;
data da entrega: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418375

ALCATIFAS RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 923/
900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502296917; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419630

SAGRIMONTE � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DE MONTE DA PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1359/960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503722960;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418324

MENDES & GONÇALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 630/
820628; identificação de pessoa colectiva n.º 501305254; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419436

CERÂMICA DO SALVADORINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 739/
870722; identificação de pessoa colectiva n.º 501855378; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419568

MENDES � TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 295/
680416; identificação de pessoa colectiva n.º 500051356; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419460

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MORGADO
AGRUPAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1038/
910718; identificação de pessoa colectiva n.º 502596392; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418529

PLANIPEC � SERVIÇOS E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 710/
861027; identificação de pessoa colectiva n.º 501730672; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418545

SOPROFE � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 939/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502310219; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418561

PALHOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1030/910627; identificação de pessoa colectiva n.º 502580143;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418570

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA PEREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1420/970609; identificação de pessoa colectiva n.º 503906190;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418588

TRANSPORTES BOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 317/
681108; identificação de pessoa colectiva n.º 500464928; data da
entrega: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418600

SODEFE � SISTEMAS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 542/
790723; identificação de pessoa colectiva n.º 500888507; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418677

MORENO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 916/
900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502284293; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418537

JARDIM DE INFÂNCIA O DENTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1165/930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503013358;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419703

FERNANDO & NOÉMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 893/
891019; identificação de pessoa colectiva n.º 502233508; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419240

ABRANTES E CASOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 461/
770311; identificação de pessoa colectiva n.º 500629749; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419835

FRANCISCO FELISBERTO DE MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 862/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502181150; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419860

CARLOS SIMÕES � ESTUDOS, PROJECTOS
DE ENGENHARIA CIVIL, AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1676/000913; identificação de pessoa colectiva n.º 504919318;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419762

FAAN�S � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1688/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505143402;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419770

JOVIMODA � ALCINA & TOMAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 867/
890713; identificação de pessoa colectiva n.º 502192216; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419789

S. V. � ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 817/
881013; identificação de pessoa colectiva n.º 502048255; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419797

SIMÃO GONÇALVES PEDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1487/980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504109472;
data da entrega: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419738

EXPRESSO 2000 � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1296/951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503512036;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418359

ALFGAB � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1204/940207; identificação de pessoa colectiva n.º 503146641;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419452

GESTIVERDE � GESTÃO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1294/951009; identificação de pessoa colectiva n.º 503512109;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419479

MECFLOR � MECANIZAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1683/001006; identificação de pessoa colectiva n.º 504966359;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418740

E. ESTRADA, FILHOS S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1488/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504109456;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419150

ABRANFOGO, COMÉRCIO DE FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1646/
000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504943103; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418480

ESTRADA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 146/
570607; identificação de pessoa colectiva n.º 500101230; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418723

ERNESTO LOURENÇO ESTRADA, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 133/
530505; identificação de pessoa colectiva n.º 500346224; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419134

ABRICANTES � COMÉRCIO DE BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1522/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504200585;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419142

ROSSIMED � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1319/960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503591181;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419274

J. A. LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 771/
880311; identificação de pessoa colectiva n.º 501946470; data da
entrega: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419711

VAZ � SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1274/950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503441732;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419681

GASPAR & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1438/970827; identificação de pessoa colectiva n.º 503970930;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419665

DAMAS & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 843/
890309; identificação de pessoa colectiva n.º 502119225; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419690

CAMPOS & FERNANDES � SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1687/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505099373;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419657

SOCIEDADE DE TRANSPORTES E ALUGUERES
DE MÁQUINAS TERRA-ALFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1084/920319; identificação de pessoa colectiva n.º 502730978;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419266

FÁBRICA DE MÓVEIS E CARPINTARIAS DE BALBINA
& ALAGOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 865/
890630; identificação de pessoa colectiva n.º 502186356; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419231

MATA DA SERRA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1682/001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505011140;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419282

ABRANLAVA � LAVANDARIA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1112/920805; identificação de pessoa colectiva n.º 502815906;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419843

TOPABRANTES � GABINETE DE TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1036/910716; identificação de pessoa colectiva n.º 501983880;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419800

INFORABRANTES � FORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1329/960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503591475;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419819

COMÉRCIO PNEUS LUCAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1104/920708; data da entrega: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419827

FRANCISCO DO CARMO SILVEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 599/
810908; identificação de pessoa colectiva n.º 501224890; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419754

A. CHARNECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 406/
740115; identificação de pessoa colectiva n.º 500000930; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419746

REGEPRINT � RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
PARA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1611/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504608100;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419487

PRÉDIABRANTES � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1569/990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504344587;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418316

RVI � SOCIEDADE COMERCIAL DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1452/971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503988120;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418332

APARÍCIO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1633/
000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504730282; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418340

CONSTRUÇÕES IRMÃOS VICENTE PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1629/000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504866338;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

15de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418618

SECO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1391/970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503862410;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418626

ABRANSEGURO � SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1377/961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503763624;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418669

CÂNDIDO DA COSTA FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 428/
750624; identificação de pessoa colectiva n.º 500326495; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418685

DANIEL MARTINS � CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1321/960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503591211;
data da entrega: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418693

CRISTINA � TRANSFORMAÇÃO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 469/
770620; identificação de pessoa colectiva n.º 500643601; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418707

SOFALCA � SOCIEDADE CENTRAL DE PRODUTOS
DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 422/
750214; identificação de pessoa colectiva n.º 500271062; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418715

ABRANTIMETAL, COMÉRCIO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 778/
880422; identificação de pessoa colectiva n.º 501968598; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13565354

TÁXIS DIONÍSIO ALBERTO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 341/
690226; identificação de pessoa colectiva n.º 500464960; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418367

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO DA SALGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula
n.º 1216/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503186481;
data da entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419850

O MANJAR DA CHAMINÉ � RESTAURANTE E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1537/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504261347; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419541

ANTÓNIO SANTOS & SILVA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 898/
891108; identificação de pessoa colectiva n.º 502242485; data da
entrega: 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documen-
tos da prestação de contas, relativas ao ano de 2000, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419533

ALCANENA

JONARCIL � MALHAS, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, Casais Robustos, Moitas
Vendas, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 418/
901220; identificação de pessoa colectiva n.º 502466227; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/990311.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Que o capital da sociedade foi aumentado em 9 600 000$, em
dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais, pelo que o ar-
tigo 6.º do pacto passou a ter a seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da escrita, é de 10 000 000$, dividido em duas quo-
tas iguais de 5 000 000$, uma de cada um dos sócios João Narciso
Café Lopes, e Maria Odete Ferreira da Suilva Lopes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 08764611

MARNETO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 335/
890803; identificação de pessoa colectiva n.º 502198540;
data: 010808.

Certifico que, da sociedade em epígrafe foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Ma-
ria Mateus Henriques Ferreira Gomes 07741340

TRANSBASE � TRANSPORTES E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 610/
010794; identificação de pessoa colectiva n.º 503240354; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 3/010730.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001/2004;
conselho de administração: presidente: Serge Jean André Daniel
Rossignol, casado, residente na Avenida de Gago Coutinho, Cha-
musca; administradores: Yves Jean-Marie Claire Audo, casado, resi-
dente em Rossio de Almadena, lote 30, Casa Sandra, Luz., Lagos;
Christophe Ballouard, casado, residente na Rua da Primavera, 13,
Picassinos, Marinha Grande; Delfim Faria da Silva, divorciado, resi-
dente em Boralha, Brejo, Águeda; e Manuel Augusto Correia
Trovisco, casado, residente em Mondim de Basto; fiscal
único: Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, sociedade de revisores ofi-
ciais de contas, representada por Joaquim Patrício da Silva, revi-
sor oficial de contas, casado, residente na Rua de Nogueira e Sousa,
8, 1.º, Lisboa; membro suplente: Alberto Arnauth Ribeiro, casado,
residente na Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º, esquerdo, Lou-
res; data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante (Assinatura ile-
gível.) 14144921

ITMI NORTE-SUL PORTUGAL � SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 723/
891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502240075; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 6/010625.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Nomeação dos membros do conselho de administração para o
quadriénio de 2001/2004; presidente: Gilles Rousseau, casado, resi-
dente na Travessa de Gil Eanes, 3, Praia Del Rey, Óbidos;
administradores: António Torcato da Silva Fernnades, casado, resi-
dente na Corredoura, São Torcato, Guimarães; e João Carlos Fer-
reira das Neves, casado, residente na Rua dos Forninhos, 151, São
Bernardo, Aveiro; data da deliberação: 6 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante (Assinatura ile-
gível.) 14144913

INDUTAN � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 531/
930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502907649; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 8 e 11; números
e data das apresentações: 4, Of. 6 e 7/010829.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 6.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não sócios a
eleger em assembleia geral, devendo a sócia INDUCOL � Indús-
tria de Peleteira Cruz Costa, S. A., indicar um gerente que a repre-
sente na sociedade, bastando a assinatura de dois gerentes para obri-
gar a sociedade.

Que cessou funções de gerente, João Manuel Vargar Inácio, por
renúncia em 14 de Março de 2001;

Que o pacto foi novamente alterado quanto ao artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, dividido em três quotas, uma de 18 000 000$, perten-
cente à sócia INDUCOL � Indústria de Peleteira Cruz Costa, S. A.,
uma de 1 000 000$, pertencente ao sócio António Manuel Louro
Costa, e uma de 1 000 000$, pertencente ao sócio Paulo José Lou-
ro Costa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante (Assinatura ile-
gível.) 14144905

ANTÓNIO SILVA SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 70/
860416; identificação de pessoa colectiva n.º 501662626; inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 2 e 3/010727.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Que o capital da socieddae foi aumentado em 13 533 740$, em
dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, tendo
sido redenominado, pelo que o artigo 3.º do pacto passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 70 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de 35 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios António Silva Santarém e Mafalda Silva Ferreira Santarém.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante (Assinatura ile-
gível.) 14144875

DISTRICANENA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 739/
970925; identificação de pessoa colectiva n.º 504003186;
data: 010803.

Certifico que, da sociedade em epígrafe foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes 14144867

ANTÓNIO MARIA RODRIGUES GALVEIAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 547/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502990864;
data: 010711.

Certifico que, da sociedade em epígrafe foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Ma-
ria Mateus Henriques Ferreira Gomes 14145413

SOMARCO � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 299/
881206; identificação de pessoa colectiva n.º 502073551;
data: 010817.

Certifico que, da sociedade em epígrafe foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Ma-
ria Mateus Henriques Ferreira Gomes 14144948
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LAGAREAL, ESPECTÁCULOS E ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 744/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503983721; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/990527.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Que o capital da sociedade foi aumentado em 2 100 000$, em
dinheiro, subscrito pelo sócio, pelo que o artigo 4.º do pacto pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 500 000$, integralmente subscrito e reali-
zado pelo sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante (Assinatura ile-
gível.) 14144930

PRENSOPEL � SOCIEDADE DE INDÚSTRIA DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 505/
920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502817437; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 e 11/010718.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente, Idalécia da Conceição Duarte,
por renúncia em 18 de Abril de2001; e que foi alterado parcialmente
o pacto quanto aos seus artigos 1.º, n.º 1; 3.º e 4.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRENSOPEL � Sociedade de
Indústria de Peles, L.da, e tem a sua sede na freguesia e concelho
de Alcanena.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens constantes da escrita é de 400 000$, divididos em três
quotas: uma de 180 000$, da sócia Edite Maria Branco e Silva; uma
de 180 000$ e outra de 40 000$, ambas do sócio Alberto Joaquim
Santos Barreiros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer aos dois sócios, fi-
cando desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de um só
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14144956

J. CAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 205/
810108; identificação de pessoa colectiva n.º 501106898;
data: 010629.

Certifico que, da sociedade em epígrafe foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14144069

ALCAPREDIAL � INVESTIMENTOS E IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 736/
930802; identificação de pessoa colectiva n.º 503031259; inscri-
ção n.º 17; números e data das apresentações: 7 e 8/010625.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001/2004; con-
selho de administração: presidente: Gilles Rousseau, casado, residente
na Travessa de Gil Eanes, 3, Praia Del Rey, Óbidos; vogais: António
Torcato da Silva Fernandes, casado, residente na Corredoura, São
Torcato, Guimarães; e João Carlos Ferreira das Neves, casado, resi-
dente na Rua dos Forninhos, 151, São Bernardo, Aveiro; conselho de
fiscalização: presidente Denis Florentin Marcel Carré, casado, Rua do
General Garcia Rosado, Lisboa; vogais: Patrício, Mimoso e Mendes
Jorge, sociedade de revisores oficiais de contas, representada por Joa-
quim Patrício, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lisboa; e António Pedro Bragança Esteves
dos Santos, casado, Lameirões, Vila Pouca de Aguiar; membro
suplente: Alberto Arnauth Ribeiro, revisor oficial de contas, casado,
residente na Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º, Loures; data da
deliberação: 6 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14144972

ALCAPREDIAL � INVESTIMENTOS E IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 736/
930802; identificação de pessoa colectiva n.º 503031259; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 16; números e
datas das apresentações: 2/010222 e 2/010820.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Fusão; modalidade: transferência global do património das sociedades
incorporadas para a sociedade incorporante sem alteração dos estatutos
desta sociedade; sociedades incorporadas: SODIREGUENGOS �
Supermercados, S. A.; DISTRIFAFE � Supermercado, L.da; DISTRI-
BOMBARRAL � Supermercados, S. A.; LAGOSUPER � Supermer-
cados, L.da; DISTRITOMAR � Supermercados, L.da; Imobiliária Cen-
tral do Campo Alegre, S. A.; SUPERTIRSO � Supermercados de Santo
Tirso, S. A.; SUPERTROFA � Supermercados, S. A.; SUPER-
CANENA � Supermercados, S. A.; SUPERBOM � Supermer-
cados, S. A.; DISTRIREGUENGOS � Supermercados, S. A.;
DISTRIMAFRA � Supermercados, S. A.; DISTRILOURINHÃ � Supermer-
cados, S. A.; Supermercados, S. A.; DISTRIFEL � Supermercado, S. A.;
SUPERMOURA � Supermercados, S. A.; DISTRIIMOITA �
Supermercado, L.da; BRAVALIM � Supermercado, L.da; sociedade
incorporante: a própria sociedade.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14144964

ALVES RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 71/
590827; identificação de pessoa colectiva n.º 500018910; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/010629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções da vogal, Sandra Sofia Fernandes Feliciano,
por renúncia em 22 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14144980

TROPICOURO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA COURO
E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 659/
950712; identificação de pessoa colectiva n.º 503459330; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/010625.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte acto de registo:

Dissolução e liquidação da sociedade, em 28 de Março de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14145006

URBIDAIRE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 218/
821109; identificação de pessoa colectiva n.º 501325026; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e datas
das apresentações: 7 e 8/010718.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente, Lourenço Coelho Anjos da
Silva, por renúncia em 30 de Junho de 2001; e

Nomeação de gerente, António Lourenço Coelho da Silva, ca-
sado, residente na Rua do Sol Posto, 37, 4.º, direito, Minde, Alca-
nena.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14144999

FAGOGEST � GESTÃO DE FARINHAS E GORDURAS, L.DA

Sede: Rua do Barreiro, 107, lugar de Gouxaria, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 927/
010820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010820.

Certifico que, entre Fernando Joaquim Santos Fojo; e mulher,
Maria Daniela Silvério Eusébio Fojo, casados no regime de comu-
nhão geral, residentes na Rua do Barreiro, 107, Gouxaria, Alcanena,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOGOGEST � Gestão de Farinhas
e Gorduras, L.da, e tem a sua sede na Rua do Barreiro, 107, no lu-
gar de Gouxaria, freguesia e concelho de Alcanena.

§ único. A sociedade poderá mediante simples deliberação da
gerência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de gorduras animais, ges-
tão de farinhas de aves de capoeira. Serviços ambientais de resí-
duos e actividades relacionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma a cada um
dos sócios Fernando Joaquim Santos Fojo e Maria Daniela Silvé-
rio Eusébio Fojo.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assina-
tura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abona-
ções, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica sujeita ao
direito de preferência da sociedade, em primeiro lugar e dos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer
sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e ven-

dida judicial ou administrativamente ou por qualquer outra forma
sujeita a procedimento judicial.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14144891

ALMEIRIM

RIBATOMATE, SOCIEDADE DE APOIO À PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE TOMATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 703/970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503928739;
inscrição n.º 34; número e data da apresentação: 20/010817.

Certifico que, por escritura de 5 de Julho de 2001, a folhas 43, do
livro n.º 551-D, do Cartório Notarial de Almeirim, foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 5.º, que ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social é do montante de 4 200 000$, integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quarenta e duas quotas
iguais, do montante de 100 000$, sendo uma de cada um dos só-
cios Alcides Manuel Amaral Catroga, António Augusto Silva Faus-
tino, António Joaquim Pobre, António José Cunha Canha, Fernando
Ferreira Martins, António Silva Loureiro, Manuel Jorge Ventura,
Arlindo de Oliveira Fernandes, Bruno Xavier da Rosa Tomé, Ma-
nuel António Fidalgo de Oliveira da Rosa, Manuel José Pratas da
Silva, Leonel dos Santos Rosa, Agro-Pecuária Gonçalves &
Carrinho, L.da, António Roque Sampaio, CAB � Casa Agrícola da
Bacelada, L.da, Benvinda Maria da Silva Arraiolos Delfina, Fran-
cisco Manuel Pisco Troca, Manuel João Luís, Guilherme Pena &
Filhos, S. A. G., L.da, Marco António Fernandes Rodrigues Silva
Loureiro, Rui Olivério Coelho, Sandra Isabel Silva Santos, Matil-
de da Conceição Amaral Ferreira, HORTIVA � Comércio de Pro-
dutos Agrícolas, L.da, Pedro Alexandre Cocharro da Silva, Alberto
Freitas Florêncio, e dezasseis quotas da sociedade RIBA-Tomate,
Sociedade de Apoio à Produção e Comercialização de Tomate, L.da

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 16546024

ALPIARÇA

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALPIARÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 10/
840629; identificação de pessoa colectiva n.º 500335753; aver-
bamento n.º 7 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20010913.

Certifico que, por deliberação de 31 de Março de 2001, foram
reconduzidos os órgãos sociais da cooperativa em epígrafe, para um
período de um ano.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 08215731

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALPIARÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 10/
840629; identificação de pessoa colectiva n.º 500335753; aver-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 248 � 25 de Outubro de 2001 22 948-(187)

bamento n.º 6 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20001215.

Certifico que, foi efectuada a recondução dos órgãos sociais, pelo
período de um ano. Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Fica depositada fotocópia da acta.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Laurinda Xa-
vier Correia. 08215723

LAGOALVA � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 75/
900510; identificação de pessoa colectiva n.º 502345179; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20010906.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
e feita a sua redenominação para 50 000 euros, tendo o contrato sido
alterado parcialmente quanto aos artigos 3.º, 4.º e 12.º; a) Impor-
tação, comércio e serviço de máquinas, actividade industrial de
construção civil e empreiteiro de obras públicas, construção de
espaços verdes e de lazer; b) Capital: 50 000 euros; quotas e
sócios: 30 000 euros pertencentes a Isabel Juliana de Sousa e
Holstein Beck Campilho; 10 000 euros pertencentes a Manuel Ma-
ria de Sousa e Holstein Campilho; 7500 euros pertencentes a Mi-
guel Maria de Sousa e Holstein Campilho, e 2500 euros pertencen-
tes a Hipólito Ventura Frazão.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 08215715

BENAVENTE

ASSOPROMATE � ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
DE HORTÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 800/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503910600;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/970704.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, a fim de instruir a escritura pú-
blica de contrato de sociedade de ASSOPROMATE � Organiza-
ção de Produtores de Hortícolas, S. A., lavrada no livro de notas
para escrituras diversas n.º 3-D, de folhas 69 a folhas 75, do Car-
tório Notarial de Salvaterra de Magos.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ASSOPROMATE � Organi-
zação de Produtores de Hortícolas, S. A., e constitui uma organiza-
ção de produtores na acepção usada no Regulamento (CE) n.º 2200/
96, do Conselho de 28 de Outubro de 1996, que se regerá por esse
regulamento e demais legislação nacional e comunitária reguladora
das organizações de produtores no sector dos produtos hortícolas,
designadamente o Decreto-Lei n.º 49/95, de 15 de Março.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada do Miradouro, lote 72,
freguesia e concelho de Benavente, podendo o conselho de admi-
nistração deliberar a mudança da sede e criar sucursais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, nunca inferior a dez
anos.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto:
1 � Assegurar a programação de produção de produtos hortíco-

las, designadamente tomate, e a adaptação à procura, em quantida-
de e qualidade;

2 � Promover a concentração da oferta e a colocação no merca-
do da produção dos associados;

3 � Reduzir os custos de produção e regularizar os preços na
produção;

4 � Promover práticas de cultivo e técnicas de produção e de
gestão dos resíduos respeitadoras do ambiente, nomeadamente para
proteger a qualidade das águas, do solo e da paisagem e para pre-
servar e ou fomentar a biodiversidade.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social deverá ser detido maioritariamente por ac-
cionistas produtores em percentagem não inferior a 75%, em nú-
mero correspondente no mínimo a igual percentagem da totalidade
dos sócios, não podendo nenhum destes ter uma percentagem de
capital superior a 25% do capital.

2 � O capital social é de 5 375 000$, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro pelos accionistas fundadores.

3 � O capital social poderá ser aumentado, por proposta do con-
selho administrativo, mediante deliberação da assembleia geral, que
fixará as condições do aumento, designadamente para admissão
como accionistas de produtores da respectiva zona geográfica que
pretendam aderir à organização, desde que se comprometam a cum-
prir as obrigações estatutárias e dos programas de acção e opera-
cional.

ARTIGO 6.º

O capital social é representado por 5375 acções, nominativas, de
1000$, cada uma, podendo haver títulos de 1, 10, 20, 50, 100 e
500 acções.

ARTIGO 7.º

Nos aumentos de capital por novas entradas em dinheiro, os ac-
cionistas terão direito de preferência, excepto nos casos em que eles
visem permitir a entrada como accionistas de novos produtores na
respectiva organização.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão de acções a terceiros, por actos entre vivos,
excepto nos casos em que a transmissão resulte de extinção de ac-
cionista pessoa colectiva, caso em que as respectivas acções serão
adjudicadas aos ex-sócios ou accionistas, caso eles queiram e o
transmitam à sociedade e da forma que entre eles for acordado, de-
pende do consentimento da sociedade, devendo este ser pedido à as-
sembleia geral, por escrito, com a indicação de todos os elementos
essenciais da alienação, incluindo o nome do comprador, devendo
aquele órgão pronunciar-se no prazo máximo de sessenta dias, fin-
dos os quais, não o fazendo, se considera livre a transmissão.

2 � No caso de recusa do consentimento, a sociedade, dentro
do mesmo prazo, poderá fazer adquirir essas acções por terceiro nas
condições de preço e de pagamento do negócio para o que foi so-
licitado o consentimento.

3 � Os accionistas, salvo na situação excepcionada no n.º 1 do
artigo 7.º, terão direito de preferência na aquisição de acções, cujas
condições de exercícios serão definidas em regulamento a aprovar
pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade pode amortizar as acções:
a) Dos accionistas que cessem por um período superior a dois

anos a actividade de produtores;
b) Dos accionistas que violem durante dois anos consecutivos a

obrigatoriedade de colocação dos produtos através da sociedade;
c) Dos accionistas que de algum modo ponham em causa o ob-

jecto ou fins para que a sociedade foi criada ou violem os com-
promissos assumidos como condição de entrada na organização de
produtores;

d) Que tenham sido arroladas, arrestadas, penhoradas, incluídas
em massa falida ou insolvente ou ainda alvo de qualquer providên-
cia em processo de recuperação de empresa.

2 � A sociedade deve obrigatoriamente amortizar acções na me-
dida estritamente necessária para que o capital social seja maiori-
tariamente detido por produtores, na percentagem fixada no n.º 1 do
artigo 5.º destes estatutos.

§ único. Sendo vários os accionistas sujeitos a esta amortização,
ela deve atingir todos eles, de modo quanto possível proporcional.

3 � No caso de a amortização ser imposta, o conselho de ad-
ministração deve declará-la no prazo de noventa dias a contar do
conhecimento dos factos que a determinarem e nos restantes casos
de amortização a assembleia geral pode deliberá-la no prazo de um
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ano a contar do mesmo conhecimento, levando-a, em qualquer dos
casos, ao conhecimento dos accionistas detentores das acções em
causa, caso eles não tenham desde logo tomado tal conhecimento.

4 � Excepto nos casos previstos na alínea d) do n.º 1, as acções
são amortizadas pelo seu valor nominal acrescido da parte que lhes
couber na reserva legal e em outras reservas livres, porventura, exis-
tentes e o respectivo valor deve ser posto à disposição dos seus ti-
tulares em quatro prestações trimestrais, sucessivas, de idêntico va-
lor, com início no primeiro trimestre posterior à declaração ou à
deliberação de amortização.

§ único. Nos casos acima excepcionados, a contrapartida da
amortização é o valor de liquidação da acção determinada por um
revisor oficial de contas, nomeado pela sociedade, com referência
ao momento da deliberação e o respectivo valor poderá ser liqui-
dado em duas prestações, a efectuar dentro de seis meses e um ano,
respectivamente, após a fixação definitiva do valor de amortização.

ARTIGO 10.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos, por períodos de
quatro anos, admitindo-se a reeleição.

3 � Podem ser eleitos membros suplentes.

ARTIGO 11.º

No primeiro mandato, os membros da mesa da assembleia geral,
do conselho administrativo e do conselho fiscal, são designados,
com dispensa de caução, desempenhando as respectivas funções:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: José António Pastor;
Vice-presidente: Faustino Rosa Bastos;
Secretário: Armando Costa de Oliveira;
Conselho de administração:
Presidente: António Fernando Varandas de Oliveira;
Vice-presidente: João António Correia Castanheiro;
Vogal: Manuel Ferraz Pereira;
Conselho fiscal:
Presidente: Joaquim Semeano Braz;
Vogais: Bruno Miguel Matias Pedro e Hélder Tomé Correia da

Palma Veiga, revisor oficial de contas n.º 480;
Suplente: Rui Gonçalves de Assunção, revisor oficial de conta

n.º 458.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa, constituída por pre-
sidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 13.º

Além dos poderes que lhe são conferidos por lei ou pelos esta-
tutos, compete ainda à assembleia geral:

a) Deliberar sobre a participação da organização de produtores
noutras organizações ou agrupamentos de produtores, em consór-
cios, associações e outras formas associativas;

b) Fixar, sob proposta do conselho de administração, as condi-
ções dos aumentos de capital e de subscrição de acções pelos no-
vos accionistas;

c) Deliberar sobre o tempo mínimo de adesão dos accionistas,
caso não seja fixado directamente por lei, não inferior ao da exe-
cução dos programas operacionais;

d) Fixar as contribuições financeiras dos accionistas para a cons-
tituição e aprovisionamento do fundo operacional;

e) Aprovar, conforme os casos os planos de acção, de reconhe-
cimento escalonado, os programas operacionais e de estratégia da
sociedade, que lhe sejam apresentados;

f) Aprovar as normas de determinação, de adopção e de altera-
ção das regras de conhecimento da produção, de produção, de co-
mercialização e de protecção do ambiente.

ARTIGO 14.º

1 � Para além de outros casos fixados na lei, a assembleia ge-
ral reúne quando convocada pelo seu presidente, a requerimento do
conselho de administração, do conselho fiscal ou de accionistas de-
tentores de acções que representem, pelo menos, 5% do capital so-
cial.

2 � O requerimento será dirigido ao presidente da mesa da as-
sembleia geral e conterá a ordem de trabalhos e a justificação da
necessidade da reunião.

3 � As publicações podem ser substituídas por cartas registadas
dirigidas aos accionistas com, pelo menos, vinte e um dias de an-

tecedência da data da reunião, que indicarão logo a data da segun-
da reunião.

4 � A realização da assembleia geral e a respectiva ordem de
trabalhos deve ser notificada a todos os membros do conselho de
administração e do conselho fiscal.

5 � Os accionistas pessoas colectivas deverão indicar por sim-
ples carta ao presidente da mesa da assembleia geral quem os re-
presentará na assembleia.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações são tomadas pela forma que o presidente
indique, a não ser que a própria assembleia, por proposta de qual-
quer accionista, delibere diferentemente.

2 � As deliberações são tomadas por maioria simples dos vo-
tos emitidos, excepto nos casos em que a lei ou os estatutos exi-
jam outra maioria.

3 � As deliberações sobre fusão, cisão, transformação e altera-
ção dos estatutos exigem uma maioria qualificada de dois terços e
a de dissolução da sociedade a de três quartos, em ambos os casos
do capital social realizado, podendo as respectivas convocatórias in-
dicar logo a data da segunda reunião, caso a primeira não possa fun-
cionar por falta de quorum, que terá lugar a partir do décimo sex-
to dia posterior ao da primeira.

4 � A cada grupo de vinte e cinco acções corresponde um voto,
podendo os detentores de número inferior de acções agrupar-se de
forma a completarem o número exigido ou um número superior e
fazer-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração é composto por três ou cinco mem-
bros efectivos, conforme for determinado em regulamento eleito-
ral, um dos quais será o seu presidente, designado como tal na lista
e assim eleito, podendo os membros do conselho de administração
ser dispensados de caução pela assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 17.º

As funções de membro do conselho de administração serão re-
muneradas ou não, conforme for deliberado pela assembleia geral
e, no caso afirmativo, as remunerações serão fixadas por uma co-
missão nomeada pela mesma assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente uma vez
por mês e, extraordinariamente, a convocação do seu presidente, por
iniciativa própria, ou a requerimento de, pelo menos, dois dos seus
membros ou do conselho fiscal.

2 � As deliberações são tomadas por maioria, tendo o presidente,
ou quem o substitua, voto de qualidade.

3 � Os membros do conselho de administração poderão fazer-
se representar, nas reuniões em que não possam estar presentes, por
outro membro do mesmo conselho, conferindo os respectivos po-
deres por simples carta.

4 � Nas suas faltas e impedimentos, o presidente é substituído
pelo vice-presidente, se estiver designado, ou pelo administrador a
quem confie a sua representação, não existindo aquele cargo.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração exercer as competências
que lhe são concedidas pela lei e pelos estatutos e, de um modo
geral, todas as que forem necessárias para gerir as actividades da
sociedade.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração poderá delegar num ou em mais
administradores ou numa comissão executiva, formada por um nú-
mero ímpar de membros, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura de um administrador e de um procurador.
2 � Os actos de mero expediente podem ser assinados por um

director.
ARTIGO 22.º

1 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e
por um membro suplente.

2 � Um dos membros efectivos e o suplente serão revisores ofi-
ciais de contas.
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3 � A assembleia geral que eleger o conselho fiscal designará o
respectivo presidente.

ARTIGO 23.º

1 � O conselho fiscal reúne ordinariamente nos prazos estabe-
lecidos pela lei e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo
seu presidente, pela maioria dos seus membros ou a solicitação do
conselho de administração.

2 � As deliberações são tomadas pela maioria dos votos dos
membros, tendo o presidente, em caso de empate, voto de quali-
dade.

ARTIGO 24.º

O ano económico coincide com o civil.

ARTIGO 25.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zida a percentagem que a lei fixar para a integração ou reintegra-
ção da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral deter-
minar, nomeadamente para a constituição ou para o aprovisionamento
do fundo operacional.

ARTIGO 26.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral por maioria qualificada
de, pelo menos, três quartas partes do capital social realizado.

2 � A liquidação será efectuada nas condições que a assembleia
geral deliberar.

ARTIGO 27.º

A organização de produtores actua na zona geográfica correspon-
dente aos concelhos de Benavente e de Salvaterra de Magos, po-
dendo, por deliberação da assembleia geral estender o seu âmbito
de actuação a outras zonas do território nacional, nos termos das
disposições legais aplicáveis, devendo a produção a comercializar
ser exclusiva ou maioritariamente provenientes das explorações dos
accionistas sitas nessa zona geográfica e o volume de negócios re-
sultar maioritariamente da venda das produções dos accionistas.

ARTIGO 28.º

A organização de produtores deve:
1 � Apoiar as produções dos accionistas para os quais obteve

o reconhecimento como organização de produtores;
2 � Propiciar aos seus membros as condições para a obtenção

da assistência técnica necessária para a execução de práticas de cul-
tivo respeitadoras do ambiente;

3 � Colocar à disposição dos seus membros os meios técnicos
para o armazenamento, o acondicionamento e a comercialização dos
produtos e destinados ao acompanhamento e controlo da aplicação
pelos accionistas das regras estabelecidas nos programas de acção
e operacional, recorrendo ao fundo operacional para os fins previs-
tos no Regulamento n.º 2200/96;

4 � Assegurar uma gestão comercial, contabilística e orçamen-
tal adequada ao seu objecto, devendo, designadamente, dispor de
contabilidade organizada e separada para cada actividade em que
obtenha reconhecimento como organização de produtores, que fa-
cultará às entidades nacionais e comunitárias responsáveis pelo
controlo da actividade das organizações de produtores.

ARTIGO 29.º

Os accionistas membros da organização de produtores obrigam-se a:
a) Aplicar, em matéria de conhecimento da produção, de produ-

ção, de comercialização e de protecção do ambiente, as regras adop-
tadas pela organização de produtores, designadamente nos progra-
mas de acção e operacional;

b) A não integrar outra organização de produtores pelos mesmos
produtos da mesma exploração que determinaram a sua integração
nesta organização de produtores;

c) Vender por intermédio da organização de produtores a totali-
dade da sua produção, nos termos e condições previstos no ar-
tigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 2200/96, do Conselho de 28 de
Outubro de 1996;

d) Celebrar, de forma derrogatória, degressiva e transitória até
31 de Dezembro de 1999, contratos directos com as empresas de
transformação, relativamente a determinados produtos e nos termos
fixados no artigo 46.º do Regulamento (CE) n.º 2200/96, do Con-
selho de 28 de Outubro de 1996;

e) Sujeitarem-se em caso de incumprimento ou infracção das suas
obrigações estatutárias, regulamentares ou estabelecidas nos progra-

mas aprovados, operacionais ou não, ao regime de sanções que for
estabelecido, o qual pode compreender, além de outras estabeleci-
das nestes estatutos, a amortização das acções, nos termos do ar-
tigo 9.º;

f) Dispor de contabilidade organizada, pelo menos, para as acti-
vidades que determinarem a integração do accionista na organiza-
ção de produtores, que deverá ser facultada para efeitos de verifi-
cação do cumprimento das regras por parte do membro da mesma
organização de produtores às competentes entidades nacionais e
comunitárias;

g) Fornecer à organização de produtores as informações por esta
pedidas, para fins estatísticos, que podem dizer, nomeadamente res-
peito às superfícies, às colheitas, aos rendimentos, às vendas direc-
tas e a quaisquer outras que sejam pedidas;

h) Pagar as contribuições financeiras que sejam fixadas pela as-
sembleia geral para a concretização e o aprovisionamento do fundo
operacional e para o financiamento da organização de produtores;

i) Observar as regras comuns de produção, de colocação no mer-
cado e de protecção do ambiente adoptadas pela organização de
produtores, constantes dos programas de acção e operacional, de-
vendo esta propiciar aos seus membros as condições para a obten-
ção da assistência técnica necessária para a execução de práticas
de cultivo respeitadoras de ambiente;

j) A permanecer como membros da organização de produtores o
tempo mínimo que for fixado directamente por lei ou, no silêncio desta,
por deliberação da assembleia geral, não inferior ao da execução do
programa operacional, salvo deliberação em contrário da mesma as-
sembleia geral, nos termos e condições estabelecidos por lei.

ARTIGO 30.º

1� Constitui infracção disciplinar qualquer comportamento do
accionista contrário a estes estatutos e às deliberações por ele as-
sumidas como condição de entrada na organização de produtores.

2 � Os accionistas que violem obrigações legais ou contratuais,
emergentes da sua participação na sociedade, além de poderem ver
amortizadas as suas acções, nos termos referidos no artigo 9.º des-
tes estatutos, estão ainda sujeitos às seguintes sanções disciplina-
res, de acordo com a gravidade do comportamento anti-disciplinar:

a) Repreensão escrita;
b) Multa até ao limite máximo de 10% do valor da facturação

do último ano que possa ser considerado;
c) Suspensão até dois anos;
d) Expulsão.
3 � As sanções das alíneas a) e b) são aplicadas pelo conselho

de administração, com recurso para a assembleia geral.
4 � As sanções das alíneas c) e d) serão aplicadas pela assem-

bleia geral sob proposta do conselho de administração.

Disposição transitória
ARTIGO 31.º

Os administradores da sociedade poderão movimentar livremente
as contas bancárias da sociedade a fim de poderem fazer face às
despesas com a constituição e instalação da mesma.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2001. � A Conservadora, Ana Cristina de Figuei-
redo Alves Cardona Ferreira. 13113127

N. S. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 799/970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503909955;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/970701.

Certifico que, entre:
Manuel João Malacas Cardoso, casado com Júlia Alice Nazaré

Duarte, no regime da comunhão geral, natural de Azoia de Cima,
Santarém, residente na Avenida O Século, 1-A, em Samora Cor-
reia, Benavente;

António Manuel Duarte Cardoso, casado com Paula Cristina Cruz
de Almeida Cardoso, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural de Benavente, residente na Avenida O Século, 3-A, em Sa-
mora Correia; e

Anabela Duarte Cardoso, solteira, maior, natural de Samora Cor-
reia, Benavente, residente na Rua de João de Freitas Branco, 28,
5.º, esquerdo, em São Domingos de Benfica, Lisboa;
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Certifico a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal;
Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte

contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. S., Construções, L.da.
2 � A sociedade terá a sua sede social na Avenida O Século, n.os 1 e

3-A, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.
3 � A gerência da sociedade pode deslocar a sua sede social,

nos termos da lei vigente, ou estabelecer filiais, agências ou outras
formas de representação em território português ou no estrangeiro.

4 � O início da actividade conta-se a partir da data de registo
da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social da sociedade é de 1 000 000$, encontran-
do-se totalmente realizado em dinheiro.

2 � O capital social corresponde à soma das seguintes quotas:
a) Uma de Manuel João Malacas Cardoso, no valor de 500 000$;
b) Uma de António Manuel Duarte Cardoso, no valor de

250 000$;
c) Uma de Anabela Duarte Cardoso, no valor nominal de

250 000$.
3 � A estrutura do capital social poderá ser alterada quando a

gerência o entender, por acordo expresso de todos os sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderá ser exigido aos sócios prestações suplementares até
ao montante global igual ao triplo do capital social, na proporção
do valor nominal das respectivas quotas, mediante deliberação de
todos e, desde que, se especifique as respectivas condições.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas con-
dições que forem fixadas por deliberação de todos eles, e, dentro
das especificações da lei vigente.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios, para o que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

2 � Os gerentes poderão ter ou não remuneração no acto das
suas funções.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � Fica interdito aos gerentes praticar actos ou assinar do-
cumentos, em nome da sociedade, alheios ao objecto social, desig-
nadamente prestar fianças, abonações, cauções e aceitar ou sacar
letras de favor.

2 � O gerente que assine qualquer documento ou pratique qual-
quer acto contra o disposto no número anterior, fica pessoalmente
responsável para com a sociedade, constituindo-se na obrigação de
a indemnizar dos prejuízos a que der causa.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas, mas a sociedade em primeiro
lugar e os sócios não cedentes, em segundo, têm sempre o direito
de preferência.

2 � Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os sócios sobreviventes ou capazes e os herdeiros ou
representante legal do falecido ou do interdito, devendo aqueles
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade, enquan-
to a respectiva quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2001. � A Conservadora, Ana Cristina de Figuei-
redo Alves Cardona Ferreira. 13113119

CRITERIUM � CONSULTADORIA EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 810/970819; identificação de pessoa colectiva n.º 503935280;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/970819.

Certifico que, entre:
Maria Teresa Pessoa Casquilho Faria, natural de Torres Novas

(Salvador), e seu marido Fernando José Nogueira Sousa Morte, na-
tural de Vila Franca de Xira, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, residentes na Rua do Engenheiro Vaz Guedes,
lote 58, Samora Correia, Benavente;

Certifico a identidade dos outorgantes pelos seus bilhetes de iden-
tidade, respectivamente n.os 5636102, de 24 de Fevereiro de 1993,
e 5023037, de 27 de Setembro de 1994, ambos emitidos em Lis-
boa, o primeiro pelo Centro de Identificação Civil e Criminal e o
segundo pelos Serviços de Identificação civil;

Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação de CRITERIUM � Consulta-
doria em Gestão, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social da empresa é na Rua do Engenheiro Vaz Guedes,
lote 58, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

ARTIGO 3.º

A transferência da sede para qualquer outro local, assim como o
estabelecimento de filiais e sucursais, depende da simples resolu-
ção da gerência.

ARTIGO 4.º

O objecto social da empresa consiste na consultadoria especializa-
da em gestão de recursos humanos e formação.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas de 200 000$ cada, pertencente
uma ao sócio Fernando José Nogueira de Sousa Morte e outra ao
sócio Maria Teresa Pessoa Casquilho Faria.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas para estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, à qual é reservado
o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade é exercida pelo sócio
Fernando José Nogueira de Sousa Morte, que fica desde já nomeado
gerente, com dispensa de caução e com ou sem remuneração, con-
forme venha a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela assi-
natura do gerente ora nomeado, ou pela assinatura dos dois sócios.

ARTIGO 9.º

É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos à sociedade, nomeadamente
em fianças, abonações, letras de favor e outros.

ARTIGO 10.º

Fica desde já autorizado o gerente a proceder ao levantamento
da quantia depositada na instituição bancária, correspondente ao ca-
pital social nos termos do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, antes de efectuado o registo definitivo da sociedade, a
fim de satisfazer as despesas com escritura, publicações, registo e
outras necessárias ao início da actividade.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Ana Cristina de Fi-
gueiredo Alves Cardona Ferreira. 13113291

ALEXANDRE & EMÍLIA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 825/970016; identificação de pessoa colectiva n.º 503972894;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/19970116.

Certifico que, entre:
Emília Serra Rego Monteiro, natural de Samora Correia, e ma-

rido, Alexandre Rodrigues Monteiro, natural de Souto Maior, Tran-
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coso, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na
Quinta da Espargueira, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, cujas
identidades verifiquei pelos respectivos bilhetes de identidade n.os

6823899 e 4341719, emitidos em 18 de Dezembro de 1992, em
Lisboa, pelo Centro de Identificação Civil e Criminal;

Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alexandre & Emília Monteiro, L.da,
e tem a sede na Quinta da Espargueira, Porto Alto, freguesia de
Samora Correia, concelho de Benavente.

2.º

O objecto da sociedade é produção e comercialização de produ-
tos na área da agricultura e floricultura.

3.º

O capital social é de 500 000$, encontra-se totalmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, de 250 000$
cada, uma de cada sócio.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
a todos os sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante global corresponde ao décuplo do capital social, a prestar na
proporção das respectivas quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a ambos os sócios que,
desde já, são designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício do
cargo, conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

1 � Além dos casos previstos na lei, pode ainda a sociedade,
mediante deliberação da assembleia geral, amortizar qualquer quota
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando qualquer quota for arrestada, arrolada, penhorada ou

apreendida judicial ou administrativamente.
2 � A contrapartida da amortização será equivalente ao valor

nominal da quota, salvo os casos de acordo em contrário ou em que
a lei imperativamente preveja outro valor.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13113518

JOÃO FERREIRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 981/980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504191209;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/980714.

Certifico que, entre:
1.º Inácia Maria, viúva, natural da freguesia e concelho de Co-

ruche, residente em Foros de Almada, Benavente;
2.º João António Ferreira Moleiro, casado com Maria Fernanda

João Bronze Ferreira, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Coruche, residente em Foros de Almada,
Benavente;

Certifico a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal;
Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte

contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade civil sob o tipo de sociedade por
quotas com a firma JOÃO FERREIRA � Sociedade Agrícola, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social situa-se no lugar de Foros de Almada, fre-
guesia e concelho de Benavente.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e a criação de
sucursais, agências, delegações e outras formas locais de represen-
tações onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na agricultura.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 200 000$, pertencente uma a cada um dos sócios Inácia Maria
e João António Ferreira Moleiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
será exercida pelo sócio João António Ferreira Moleiro, desde já
nomeado gerente.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os actos e contratos
com a intervenção do gerente João António Ferreira Moleiro.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13113836

CASA DAS QUEIJADAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 895/980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504227238;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/980813.

Certifico que, entre:
João Manuel Salgueiro, casado com Maria Helena Sebastião Pi-

menta Salgueiro, no regime da comunhão de adquiridos, natural de
Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo, residente na Rua de
Manuel Carlos Pereira, lote B-31, rés-do-chão, esquerdo, em Mas-
samá, Queluz;

Florival Manuel Salgueiro Santos Felício, solteiro, maior, natu-
ral de Nossa Senhora da Vila, Montemo-o-Novo, residente no Largo
Passos do Concelho, 9, em Montemor-o-Novo;

Maria Jacinta Morais Grilo, solteira, maior, natural de Penajoia,
Lamego, residente no Largo Passos do Concelho, 9, em Montemor-
-o-Novo; e

Margarida Rosa dos Santos Felício, divorciada, natural de Nos-
sa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo, residente na Avenida de
Gago Coutinho, 34, 3.º, em Montemor-o-Novo;

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 4586553 de 20 de Abril de 1994, e
9311324 de 19 de Março de 1998, 9550140 de 6 de Outubro de
1993, 6125745 de 29 de Agosto de 1997, todos emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil, o segundo e o último em Évora e os
restantes em Lisboa;

Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CASA DAS QUEIJADAS � Acti-
vidades Hoteleiras, L.da, e tem o seu início nesta data.

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede fica instalada no Largo do General Humberto
Delgado, no Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

2 � A gerência pode estabelecer sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é pastelaria, snack-bar, actividades ho-
teleiras e doçaria regional.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer sociedade
de responsabilidade limitada ou ilimitada, com o objecto igual ou
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresa.
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ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 400 000$, e encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro, pertencendo uma quota no valor de 100 000$ ao
sócio João Manuel Salgueiro, uma outra quota de 100 000$ ao sócio
Florival Manuel Salgueiro Santos Felício, uma quota no valor de
100 000$ à sócia Maria Jacinta Morais Grilo, e, finalmente, uma últi-
ma pertencente à sócia Margarida Rosa Santos Felício, de 100 000.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, será exercida por todos os sócios, vinculando-se a sociedade
com a assinatura de dois gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade
em fianças, avais, letras de favor, abonações e em todos os actos e
contratos estranhos ao objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os gerentes são dispensados de caução e terão ou não remune-
ração conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas, quer onerosa, quer gratuita, apenas é
livre entre os sócios.

2 � Na cessão onerosa a não sócios, a sociedade em primeiro
lugar, e os sócios em segundo, gozam do direito de preferência.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota comunicará à so-
ciedade e aos sócios, por carta registada com aviso de recepção, o
projecto de cessão e as cláusulas do respectivo contrato.

4 � A assembleia geral reunirá no prazo de quarenta dias após
a recepção da carta e deliberará se a sociedade exerce ou não o di-
reito de preferência.

5 � Deliberando a sociedade não exercer o direito de preferên-
cia, os sócios devem exercer o seu direito no prazo de oito dias
contados a partir dessa deliberação, sob pena de caducidade.

6 � No caso de a sociedade ou alguns dos sócios exercer o di-
reito de preferência, o preço da cessão será igual ao valor que a quota
tiver segundo balanço a realizar, com referência ao mês imediatamen-
te anterior ao da reunião da assembleia geral referida no n.º 5 deste
artigo, salvo se for inferior o preço por que o cedente se propõe cedê-
la pois, neste caso, a preferência será exercida por esse preço.

7 � Apresentando-se a preferir mais do que um sócio e não ha-
vendo acordo entre eles quanto ao modo como a preferência deve
ser exercida, o direito a adquiri-la é atribuído aos sócios preferen-
tes, proporcionalmente às quotas que então possuírem.

8 � Se nem a sociedade, nem os sócios preferirem na cessão, o
sócio que pretenda ceder a sua quota pode livremente fazê-lo.

ARTIGO 9.º

A amortização de quota terá lugar quando houver acordo do res-
pectivo titular e será obrigatória nos casos de interdição ou insol-
vência do sócio, de arresto, arrolamento, penhora ou apreensão ju-
dicial da quota, neste caso pelo valor nominal.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13113879

COELHO & PEDROSO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 783/970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503861367;
números e datas do depósito de contas: ap. 1/19980529, 1/
19991015 e 2/20000620.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 1997,
1998 e 1999 respectivamente.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13113844

ACTIO MOTUS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 871/980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504122142;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/980422.

Certifico que, entre:
1.º António João Pereira Gonçalves, contribuinte n.º 104258020,

natural da freguesia de Queluz, concelho de Sintra, residente na
Avenida do Monte da Tapada, 7, 3.º, direito, Cacém, concelho de
Sintra, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com a se-
gunda outorgante;

2.º Maurícia Agostinha Pataco Serrano Gonçalves, contribuinte
n.º 104258012, natural da freguesia de Estremoz (Santo André),
concelho de Estremoz, casada e residente com o primeiro outor-
gante;

3.º Paulo Jorge Rocha Geraldes da Silva, contribuinte n.º 188372628,
natural de Moçambique, residente na Estrada Nacional n.º 118, 86,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, casado sob o
regime de comunhão de adquiridos com a quarta outorgante;

4.º Maria Teresa da Silva Henriques Rocha Geraldes, contribuinte
n.º 191573965, natural da freguesia e concelho de Vila Franca de
Xira, casada e residente com o terceiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 5407061 de 1 de Março de 1993,
5223715 de 13 de Janeiro de 1998, 7641146 de 20 de Novembro de
1996, e 8487083 de 26 de Março de 1996 emitidos pelo Centro de
Identificação Civil e Criminal;

Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ACTIO MOTUS � Comércio de
Veículos Motorizados, L.da, e tem a sua sede social na Estrada Na-
cional n.º 118, ao quilómetro 32,4, Apartado 86, freguesia de Sa-
mora Correia, concelho de Benavente, com o cartão provisório de
identificação de pessoa colectiva e entidade equiparada com o
n.º 974554731.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de mo-
tos; bicicletas, automóveis e veículos de lazer novos e usados, re-
paração e acessórios, importação e exportação.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
250 000$, uma de cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor de tercei-
ros depende sempre do consentimento da sociedade à qual é reser-
vado o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
de todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para a sociedade se considerar obrigada são bastantes
as assinaturas em conjunto de dois sócios nas seguintes condições:

a) O sócio António João Ferreira Gonçalves com o sócio Paulo
José Rocha Geraldes da Silva;

b) O sócio António João Pereira Gonçalves com a sócia Maria
Teresa da Silva Henriques Rocha Geraldes;

c) O sócio Paulo José Rocha Geraldes da Silva com a sócia
Maurícia Agostinha Pataco Serrano Gonçalves;

d) A sócia Maurícia Agostinha Pataco Serrano Gonçalves com
a sócia Maria Teresa da Silva Henriques Rocha Geraldes.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios com antecedência de quinze dias.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
06108407

CARTAXO

J. J. DE ALMEIDA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 91/
510113; identificação de pessoa colectiva n.º 500145164; data da
anotação: 20010628.
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Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício
do ano 2000.

29 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518108

TRANSPORTES FERNANDES & TEODORO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 515/
820910; identificação de pessoa colectiva n.º 501388745; data da
anotação: 20010628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício
do ano 2000.

29 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518094

PALMEIRO & PALMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 217/
710809; identificação de pessoa colectiva n.º 500210470; data da
anotação: 20010628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício
do ano 2000.

29 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518086

RAÚL DA SILVA ALMEIDA PALMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 580/
850201; identificação de pessoa colectiva n.º 501575405; data da
anotação: 20010628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício
do ano 2000.

29 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518078

PISCARIUS � COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1157/
941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503324361; data da
anotação: 20010628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício
do ano 2000.

29 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518060

PERIQUITO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 434/
800609; identificação de pessoa colectiva n.º 500980543; data da
anotação: 28 de Junho de 2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício
do ano 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518051

CORUCHE

CONSTROTINTAS � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula
n.º 1063/010816; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010816.

Certifico que Amorim Ramos da Silva, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 16 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira ajudante do cartório em
exercício e em substituição legal da notária do referido cartório,
Maria do Céu dos Santos Fernandes Garcia, compareceu como ou-
torgante:

Amorim Ramos da Silva, solteiro, maior, natural da freguesia e
concelho de Coruche, residente na Estrada Municipal, 515, rés-do-
chão, Biscainho, Coruche.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bi-
lhete de identidade n.º 10697392 de 10 de Novembro de 1997, pas-
sados pelos Serviços de Identificação Civil em Santarém.

E pelo outorgante foi dito:
Que, constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas,

da qual é o único sócio, e que se regerá pelas cláusulas e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Constrotintas � Pinturas de
Construção Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua São João de Deus, sem
número, Biscainho, freguesia de Biscainho, concelho de Coruche.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pintura de construção civil,
montagens de tectos falsos e divisórias, trabalhos de remodelação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem re-
muneração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo
que o objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas
não coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 16378121

MAÇÃO

AUTO REPARADORA DE CHÃO DE CODES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 102/
930226; identificação de pessoa colectiva n.º 502949180.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, do ano de 2000, referentes à
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437844

EXPRESSOFOTO � SERVIÇOS DE REPARAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 184/
981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504259610.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, do ano de 2000, referentes à
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437836

NAL � TRANSPORTES E INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 179/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504192817.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, do ano de 2000, referentes à
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437828

R. SILVA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 170/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504061771.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, do ano de 2000, referentes à
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437852

SANTARÉM

LUÍS & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1932/980803; identificação de pessoa colectiva n.º 501969446.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
da sociedade, respeitante ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15951723

TORRES NOVAS

TECNO�ALMONDA � EQUIPAMENTO ELECTROTÉCNICO
DO ALMONDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1357; identificação de pessoa colectiva n.º 503656453.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 31 de
Maio de 2001, foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2000, bem
como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1 do Código do
Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas relati-
vas ao ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411750

CONSTRUÇÕES VIEIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1074; identificação de pessoa colectiva n.º 502561483.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 31 de
Maio de 2001, foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2000, bem
como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1 do Código do
Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas relati-
vas ao ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411733

FRANCISCO FERNANDES VIEIRA, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1592; identificação de pessoa colectiva n.º 504718851; aver-
bamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: Of. 3 e 4/010601.

Certifico que por escritura lavrada em 24 de Abril de 2001,
fls. 52 do Livro n.º 47-I do 2.º Cartório da Secretaria de Tomar, os
ex-sócios Francisco Fernandes Vieira, casado, residente em Torres
Novas, na Rua Afonso Lopes da Costa, 15 e Maria da Conceição
do Rosário Cândida, casada, residente em Torres Novas, na Rua
Afonso Lopes da Costa, 15, renunciaram à gerência da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411717

FRANCISCO FERNANDES VIEIRA, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1592; identificação de pessoa colectiva n.º 504718851; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/010601.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 3.º e 4.º, ficando os mesmos com a redac-
ção referida na fotocópia anexa:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
aos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Fernando da
Rocha Teixeira e Maria Adélia Mira de Oliveira, tendo ele capaci-
dade profissional.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
Assim o outorgaram.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411725
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RIBAMONDA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1481; identificação de pessoa colectiva n.º 504091433; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/010711.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, da qual
consta a designação do administrador único e do fiscal único e su-
plente para o triénio 2001/2003, na sociedade em epígrafe, e que
são os seguintes:

Administrador único: José Luís Trincão Clara, casado, residente
na Quinta das Vieira, Torres Novas;

Fiscal único efectivo: Vítor Valente & Manuel Domingues, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua Dr. José
Henriques Vareda, 30, 2.º direito, Leiria, representada por Manuel
Duarte Domingues, casado, Revisor Oficial de Contas, residente na
Urbanização Marquês de Pombal, Lote M7, Pombal; suplente: Vítor
Manuel Simões Valente, casado, Revisor Oficial de Contas, resi-
dente na Quinta de S. Bartolomeu, Lote 6, 2.º esquerdo, Leiria.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411687

RIBAMONDA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1481; identificação de pessoa colectiva n.º 504091433.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 28 de
Junho de 2000, foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 1999, bem
como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1 do Código do
Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas relati-
vas ao ano de 1998.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411652

RIBAMONDA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1481; identificação de pessoa colectiva n.º 504091433.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 5 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2000, bem
como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1 do Código do
Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas relati-
vas ao ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411695

RIBAMONDA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1481; identificação de pessoa colectiva n.º 504091433.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 5 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2000, bem
como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1 do Código do
Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas relati-
vas ao ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 14411660

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

PONTALGEST, SGPS, S. A.

Sede: Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 562/000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505108488;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/110901.

Certifico que com referência à sociedade supra foi efectuada a
inscrição n.º 2 do teor seguinte:

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 1/110901. � Nomeação da ad-
ministração e fiscalização em 10 de Março de 2001.

Conselho de administração:
Presidente: Philippe Olivier Marie Gicot, casado, Route de

Chéserex, 30, 1276 Gingins, Suíça; vice-presidente: Jacqueline
Juliette Marie Marguerite Violet, divorciada, Grand Fontaine, 7,
1700, Fribourg, Suíça; Vogal: Stéphanie Gicot-Wong, casada, Route
de Chéserex, 30, 1276, Gingins, Suíça.

Conselho fiscal, fiscal único: José António Gonçalves Morgado,
Revisor Oficial de Contas, Rua Sousa Lopes, Lote GH, 7.º es-
querdo, Lisboa, suplente: Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva
Barroso, Revisor Oficial de Contas, Avenida das Forças Armadas,
Quinta das Mil Flores, 133, Lote D, 7.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 06349943

GIBELVAGE CAÇA, L.DA

Sede: Quinta da Asseceira, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 398/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 502430869;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: Of. 2 e 3/010910.

Certifico que Arnauld François Xavier de Talancé de Lá Barre,
renunciou à gerência da sociedade supra em 30 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 06349935

GIBELVAGE CAÇA, L.DA

Sede: Quinta da Asseceira, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 398/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 502430869;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 2 e 3/010910.

Certifico que com referência à sociedade supra foram alterados
os artigos 5.º, 7.º, 9.º e 10.º da sociedade supra que passaram a ter
a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Fernando Mo-
lha dos Reis, e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente
ao sócio Manuel Molha Freitas dos Reis.

7.º

1 � A gerência da sociedade cabe ao um ou mais gerentes de-
signados em assembleia geral, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Fernando Molha dos
Reis.

2 � A sociedade obriga-se activa e passivamente, em todos os
seus actos e contratos:

a) Com a assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de procurador ou procuradores, nos termos e

condições e dentro dos limites dos poderes conferidos pela procu-
ração.
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3 � Cabe à gerência administrar e representar a sociedade, em juízo
e fora dele, com os mais amplos poderes, incluindo os de onerar ou
alienar bens móveis ou imóveis pertencentes à sociedade, podendo
igualmente proceder à alienação, oneração e locação de
estabelecimentos, a subscrição, aquisição, alienação e oneração de
participações noutras sociedades, bem como os de confessar, desistir
ou transigir e o de comprometer-se em árbitros.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio sempre
que se verifique algum dos seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, interdito ou inabilitado por

sentença judicial transitada em julgado ou, sendo pessoa colectiva,
Ter sido dissolvida;

c) A quota seja objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-
mento, arrematação ou adjudicação judicial e o sócio seu titular não
obtenha o levantamento dessas providências até ao momento da
deliberação;

d) Infracção às normas, legais ou estatutárias, que regem a ces-
são de quotas;

e) A quota for objecto de partilha subsequente a divórcio ou se-
paração judicial de pessoas e bens, do seu titular, na hipótese de
ser adjudicada ao cônjuge não sócio.

10.º

Nos casos previstos no artigo anterior, e salvo acordo em con-
trário, as quotas serão amortizadas pelo seu valor nominal, a liqui-
dar no prazo de 2 meses, após a fixação definitiva da contrapartida.

Intervém neste acto, como intérprete escolhido do primeiro ou-
torgante, que não compreende a língua portuguesa, Maria Luísa do
Amaral Carradinha, divorciada, natural da freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa, residente na Rua João António Soares
Branco, em Alcácer do Sal, pessoa cuja identidade verifiquei pela
exibição do seu bilhete de identidade n.º 4848210, de 27 de Abril
de 2000, dos Serviços de Identificação Civil de Setúbal, a qual de-
pois de ter prestado perante mim, na forma legal, o compromisso
de honra de bem desempenhar as funções, transmitiu verbalmente,
a tradução desta escritura ao referido outorgante e a declaração da
vontade deste, a mim.

Assim o disserem e outorgaram.
Exibiram: a) Declaração do Técnico de Contas, emitida em 16 de

Julho de 2001, comprovando que o valor da quota é igual ao seu
valor nominal.

Arquivo sob o n.º 108 o conhecimento de SISA n.º 208/2174/
2001, emitido em 25 de Julho de 2001, pela Repartição de Finan-
ças de Alcácer do Sal.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o re-
gisto deste acto, no prazo de 3 meses, a contar desta data, na com-
petente conservatória.

Liquidado o imposto de selo do artigo 15.1 da T.G.I.S., no va-
lor de 5000$.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 06349927

ALMADA

FAZTUQUE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8371/
960802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
960802.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma FAZTUQUE � Sociedade de Cons-
trução Civil, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua B, lote 12, Quinta da
Romeira, Areeiro, Monte de Caparica, freguesia de Caparica, con-
celho de Almada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a estucagem e construção civil.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de 380 000$
pertencente ao sócio António Rodrigues Ribeiro e outra de 20 000$
pertencente ao sócio Frederico Nuno Teixeira.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo do sócio António Rodrigues Ribeiro
desde já designado como gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02706105

SEIXAL

SCOLARPHOTO � LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6313/
010828; inscrição n.º 1/010828; número e data da apresenta-
ção: 2/010828.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira ajudante do Cartório, em
exercício e em substituição legal da notária, Maria do Céu dos San-
tos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Guido Orlando Coelho da Costa, casado sob o regime de co-
munhão de adquiridos, com Ana Maria Coelho Marques Costa,
natural da freguesia de Moscavide, concelho de Loures e residente
na Rua António Apolinário Silva, 26, 3.º direito, Amadora.

2.º Elsa Maria de Assunção Vaz Marecos, casada sob o regime
de comunhão de adquiridos com Vasco Manuel Vaz Marecos, na-
tural da freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa e
residente na Travessa António Aleixo, Lote 10, rés-do-chão frente,
Fogueteiro, Amora.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.º 4711889, de 6 de Janeiro
de 1999 e 5197414, de 11 de Junho de 1996, emitidos, pelos Ser-
viços de Identificação Civil em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito:
Que, constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de SCOLARPHOTO � Labo-
ratório de Fotografia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa António Aleixo,
Lote 10, rés-do-chão, frente, Fogueteiro, freguesia de Amora, con-
celho do Seixal.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de comércio de fo-
tografia, venda de material fotográfico, audiovisuais, reportagens,
publicidade, material informático, artigos de papelaria, fotocópias,
importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia, compete a sócios ou não só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
16833279

CLIMERAUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6314/010831;
inscrição n.º 1/010831; número e data da apresentação: 1/010831.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária comparece-
ram como outorgantes:

Manuel Climério Lourenço Loureiro, número de identificação fis-
cal 149737980 e mulher Albina de Oliveira André, número de iden-
tificação fiscal 149737998, ambos naturais da freguesia de Tocha,
concelho de Cantanhede, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua Cesário Verde, 19-A, Foros de Amo-
ra, Seixal, titulares dos bilhetes de identidade respectivamente .º
2474525, de 20 de Julho de 2000 e 4331481, de 1 de Setembro de
1993, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos
bilhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi fito:
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 CLIMERAUTO � Reparação
de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta Bajucunda, 3-A,
Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, 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 reparação, pintura e bate-cha-
pas de automóveis.

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 de 150 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Manuel Climério
Lourenço Loureiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluí-
da em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
16833287

FIDEDIGNA � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3341/
940819; identificação de pessoa colectiva n.º 503249009; inscri-
ção n.º 2/010831; número e data da apresentação: 2/010831.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º e 3.º, do contrato, tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, fiscalidade, consultoria e serviços conexos, formação, im-
portação, exportação, representações e comercialização de grande
variedade de mercadorias e produtos, nomeadamente software,
hardware e outros produtos e consumíveis informáticos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social é de 25 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, cada uma
e uma de cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833295
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TORRES ALBERTO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6320/
010904; inscrição n.º 1/010904; número e data da apresenta-
ção: 1/010904.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira ajudante do Cartório, em
exercício e em substituição legal da notária, Maria do Céu dos San-
tos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, comparece-
ram como outorgantes:

1.º António Joaquim Nunes de Sousa, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos, com Marta Leonor da Conceição Ribeiro
e Sousa, natural da freguesia do Socorro, concelho de Lisboa e resi-
dente na Rua Eduardo António de Oliveira, 50, Amora.

2.º Francisco José Torres Alberto, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Almada e residente na Rua Dr. Luís Câmara
Pestana. 4, rés-do-chão, direito, Cruz de Pau, Amora.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto ao primeiro por
exibição do sue bilhete de identidade n.º 4618426, de 13 de Abril
de 1993, emitido pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa
e quanto ao segundo outorgante pela exibição da sua carta de con-
dução n.º SE-84657, de 26 de Outubro de 1993, emitida pela Di-
recção Geral de Viação de Setúbal.

E pelos outorgantes foi dito:
Que, constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas e condições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Torres Alberto & Sousa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Eduardo António de
Oliveira, 50, Amora, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir,
ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas de
representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de pintura e re-
modelação de interiores e exteriores.

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, pertencente um a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de se-
guida se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer 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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
16833449

MATA & DIAS � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6321/
010904; inscrição n.º 1/010904; número e data da apresenta-
ção: 2/010904.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º José Forte Nunes da Mata, divorciado, natural da freguesia
de Palhais, concelho da Sertã e residente na Rua 108, Lote 959, Re-
dondos, Fernão Ferro, Seixal.

2.º Zulmira Dias Pereira, divorciada, natural da freguesia de Ca-
bril, concelho de Montalegre e residente na mesma morada do pri-
meiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 4226504 de 25 de Maio
de 2000 e 6525360 de 13 de Janeiro de 1998, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito:
Que, constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas e condições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Mata & Dias � Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 108, Lote 959, Redon-
dos, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxis.

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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio, José Forte Nunes
da Mata.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de se-
guida se defere ao sócio não cedente.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
16833457

PSPS � POLICLÍNICA SÃO PEDRO DO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6323/
010904; inscrição n.º 1/010904; número e data da apresenta-
ção: 4/010904.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º José João Miranda dos Santos Gonçalves, casado com a se-
gunda outorgante, no regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Aldeia de Paio Pires, concelho de Seixal, residente
na Avenida Vasco da Gama, 25, rés-do-chão direito, Seixal.

2.º Sónia Patrícia Anastácio Sabino dos Santos Gonçalves, ca-
sada com o primeiro outorgante, no indicado regime de bens, na-
tural da freguesia de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa
e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 6232708 e 10603392,
ambos de 22 de Novembro de 2000, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito:
Que, constituem entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas e condições constantes, dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de PSPS � Policlínica São Pe-
dro do Seixal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Metalúrgicos,
14, rés-do-chão direito, Arrentela, freguesia de Arrentela, concelho
do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de clínica médica.

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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
16833465

SINES

ELECTRO VASCO DA GAMA, L.DA

Sede: Travessa Mariana Godinho, 5, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 281;
identificação de pessoa colectiva n.º 502108509.

Certifico que, por escritura datada de 26 de Junho de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Sines, a sociedade em epígrafe foi dissolvida.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07530722

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

MÓVEIS DELFINA SANCHEZ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 480/
950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503570567; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/010813.

Certifico que por escritura lavrada em 17 de Maio de 2001, a
fls. 85, do Livro n.º 51-D, do Cartório Notarial de Caminha, foi
aumentado e redenominado o capital social da sociedade em epí-
grafe, em 602 410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros,
tendo o contrato de sociedade sido alterado, eliminando os arti-
gos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, passando o pacto a Ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Móveis Delfina Sanchez � So-
ciedade Unipessoal, L.da, tem a outorgante Delfina Maria Gonçalves
Rodrigues Branco Sanchez, como única sócia e tem a sua sede na
Avenida Manuel Xavier, 6, na freguesia e concelho de Caminha.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, sucursais e quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mó-
veis, artigos de iluminação e outros artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e representado por uma quota única desse valor.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será desempenhada pela única sócia
Delfina Maria Gonçalves Rodrigues Branco Sanchez, nomeada ge-
rente, sendo suficiente a sua intervenção para obrigar validamente
a sociedade.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 14582139

METALOCAMINHA � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 633/
000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504829629; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/010824.

Certifico que Bruno Miguel do Rosário Mouteira cessou funções de
gerente, em 13 de Agosto de 2001, por renúncia; e que por escritura
lavrada do mesmo dia, a fls. 15, do Livro n.º 57-D, do Cartório Nota-
rial de Caminha, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
passando o corpo dos artigos 3.º e 4.º a Ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 446 euros, correspondente à soma de quatro quotas, divididas do
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seguinte modo: uma, no valor nominal de 9976 euros pertencente ao
sócio António José Malheiro e Pita Guerreiro, outra no valor de
7482 euros pertencente ao sócio Sérgio Fernando Antunes Meira e
duas, no valor nominal de 2494 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Filipe Novo Lima e Ricardo Nuno Lages Fernan-
des Martins.

4.º

a) A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabe aos gerentes;

b) Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António José
Malheiro e Pita Guerreiro, Filipe Novo Lima, Ricardo Nuno Lages
Fernandes Martins e Sérgio Fernando Antunes Meira;

c) Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 14582155

SILTOR � CONTABILIDADE, COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 333/
891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502263245; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 7/010827.

Certifico que por acta n.º 16 de 23 de Agosto de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe,
em 2410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o con-
trato de sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, no
valor de 4500 euros pertencente ao sócio Heitor Fernando do Couto
Ferreira da Silva e, outra, no valor de 500 euros pertencente ao
sócio Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 14582147

CUNHA & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 712/
010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505614480 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010910.

Certifico que entre João Amaro Pires da Silva e Eva Celeste
Queirós da Silva Pimenta, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cunha & Pimenta, L.da, e tem a sua
sede social no Centro Comercial Atlantic, loja 19, na freguesia e
concelho de Caminha.

§ único. A gerência, mediante simples deliberação, poderá ins-
talar sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação onde e quando julgar conveniente, podendo ainda mudar
a sede social para qualquer local do concelho de Caminha ou para
concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na compra e venda de discos, Cd�s,
cassetes e aluguer de filmes de vídeo; salão de cabeleireiros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas no valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios João
Amaro Pires da Cunha e Eva Celeste Queirós da Silva Pimenta.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 10 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio João Amaro Pires
da Cunha, que desde é nomeado gerente. Para obrigar a sociedade
é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém,
quando feita a favor de terceiro, carece do consentimento da so-
ciedade, tendo esta, em primeiro e os restantes sócios, em segundo,
o direito de preferência na sua aquisição.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades es-
peciais, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

Em ampliação dos seus poderes normais e, mesmo antes do re-
gisto da sociedade, a gerência poderá: adquirir, alienar, trocar, one-
rar, arrendar ou tomar de arrendamento, alugar ou tomar de aluguer
e celebrar contratos de locação financeira, em quaisquer condições
e prazos, relativamente a quaisquer móveis ou imóveis.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 14582163

PONTE DE LIMA

BEBILIMA � BEBIDAS DO LIMA, L.DA

Sede: Passoldada, Queijada, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1019/010904; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/010904.

Certifico, que entre Diamantino de Sousa Monteiro, casado com
Maria de Fátima Mimoso da Silva Monteiro, na comunhão de ad-
quiridos e Maria de Fátima Mimoso da Silva Monteiro, casada com
o referido Diamantino de Sousa Monteiro, e por escritura de 16 de
Agosto de 2001, exarada de fls. 21 a 22 verso, do Livro n.º 240-S do
Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Bebilima � Bebidas do
Lima, L.da, tem a sua sede no Lugar de Passoldada, da freguesia da
Queijada, deste concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sua sede pode ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar e abrir em qual-
quer ponto do país, delegações, filiais, sucursais ou outras formas
de representação social, por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem por objecto o seguinte: comércio de bebidas e
produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e equivalente por utilização da taxa de conversão de
1 euro (200.482), ao montante 3 007 230$ e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 7500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os
sócios que, desde já, já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente
a assinatura de qualquer um deles, para obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos.
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5.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital, até
ao montante de 20 vezes o valor do capital social.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios; porém, a
favor de estranhos, carece do consentimento da sociedade, a qual
terá o direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e for-
malidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indi-
car sempre o assunto a tratar.

9.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos ac-
tos e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e
início de actividade, incluindo os custos inerentes aos actos de cons-
tituição, registo e aquisição de máquinas e materiais, ficando os
gerentes desde já, autorizados a efectuar o levantamento do capi-
tal social depositado, a fim de fazer face aos referidos encargos e
aos demais, referentes à instalação e apetrechamento da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565520

VIANA DO CASTELO

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE MARGARIDA QUEIRÓS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2369; identificação de pessoa colectiva n.º 504210645.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441558

CARPINTARIA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 999; identificação de pessoa colectiva n.º 501760350.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441680

JOSÉ MANUEL RIBEIRO � OFTALMOLOGIA
MÉDICO-CIRÚRGICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2494; identificação de pessoa colectiva n.º 504321633.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441477

PREDIAL BUENOS AIRES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2177; identificação de pessoa colectiva n.º 503854700.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441418

CADUBAL � COMPANHIA DE ADUBOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1988; identificação de pessoa colectiva n.º 503524743.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441590

MANUEL VITORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 542; identificação de pessoa colectiva n.º 500873712.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441604

FOTO JOÃO RORIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1862; identificação de pessoa colectiva n.º 503334596.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441612

ACÁCIO � BARROS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2011; identificação de pessoa colectiva n.º 502207230.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441620

HABITILIMA � HABITAÇÕES DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2010; identificação de pessoa colectiva n.º 501200274.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441574
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A. V. P. B. � ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2337; identificação de pessoa colectiva n.º 504189425.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441515

CONSTRUÇÕES BALINHA & LIQUITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 660; identificação de pessoa colectiva n.º 501177965.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441647

BALINHA & BALINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 666.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441655

TECNEUROPA � CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2171; identificação de pessoa colectiva n.º 501655700.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441663

PENA & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 443; identificação de pessoa colectiva n.º 500682879.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441400

DR. PIMENTA DE CASTRO � CLÍNICA DE PNEUMOLOGIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2657; identificação de pessoa colectiva n.º 504914464.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441353

CARMI � INDÚSTRIA DE CARNES NO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1463; identificação de pessoa colectiva n.º 502529395.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441493

FRATOTEC � MECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2688; identificação de pessoa colectiva n.º 505068338.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441507

LIMA & VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1643; identificação de pessoa colectiva n.º 502944510.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441442

CERÂMICA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 962; identificação de pessoa colectiva n.º 501704124.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441450

M. ANTUNES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1117; identificação de pessoa colectiva n.º 501977104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441469

BAPIC � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1498; identificação de pessoa colectiva n.º 502610956.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337905
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CRISPINTA � CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO
E IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2652; identificação de pessoa colectiva n.º 504807498.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337840

FARIAS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 329; identificação de pessoa colectiva n.º 500349347.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337964

CELESTE MANSO PRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2593.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337930

PAQUIM & CRUZEIRO � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2428; identificação de pessoa colectiva n.º 504294539.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337948

BARREIROS, COSTA & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 605; identificação de pessoa colectiva n.º 501060073.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337913

FARIA, BRITO & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 205; identificação de pessoa colectiva n.º 501233440.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16338006

SOUSA & MARTINS, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2014; identificação de pessoa colectiva n.º 503599573.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337972

DIAMANTINA CAMPAÍNHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 396.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337980

RODRIGUES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1549; identificação de pessoa colectiva n.º 502696141.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337956

G. CACHADINHA � GESTÃO E COMPARTICIPAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1731; identificação de pessoa colectiva n.º 503137812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441302

ALBERTO ROCHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 388; identificação de pessoa colectiva n.º 500586632.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 16337700

ARAÚJO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 387.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 16337719
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PREMIX � ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 647; identificação de pessoa colectiva n.º 501153268.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337670

ICALIMA � INDÚSTRIA DE CARPINTARIAS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2027; identificação de pessoa colectiva n.º 503622370.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337689

MARTINS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 626; identificação de pessoa colectiva n.º 501112278.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337565

AUTO REPARADORA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1210; identificação de pessoa colectiva n.º 502104350.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337557

TALHO DOS LILAZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 892; identificação de pessoa colectiva n.º 501531424.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337212

2 COLMINHO � COLCHÕES DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 949; identificação de pessoa colectiva n.º 501674730.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16464850

INÁCIO & ESTÊVÃO � CENTRO DE LAVAGEM
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2417; identificação de pessoa colectiva n.º 504294105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16464869

LUSO GALAICA DE PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2293; identificação de pessoa colectiva n.º 504085247.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16464877

SERRAÇÃO FACAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1091; identificação de pessoa colectiva n.º 501930396;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 66/991027.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade supra,
sendo as contas aprovadas em 5 de Agosto de 1999.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria de Fátima Ri-
beiro Morais de Macedo. 10711180

CONFECÇÕES FERGRAFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1411; identificação de pessoa colectiva n.º 502446013;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: Of. 22/010612.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual cons-
ta a cessação de funções do gerente Manuel José Amaro Horta, por
renúncia. Data: 13 de Março de 2001.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 13429035

ENES & ENES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 3001; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 48/
010912.

Certifico que por escritura lavrada em 8 de Agosto de 2001 a
fls. 74 do Livro n.º 37-H do 2.º Cartório Notarial de Viana do Cas-
telo foi celebrado entre Carlos Alberto Cerqueira Enes e Maria de
Fátima Silva Pinto um contrato de sociedade que se rege pelo se-
guinte pacto:

1.º

1 � A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.
2 � A sociedade adopta a firma Enes & Enes � Constru-

ções, L.da

3 � A sociedade tem a sua sede no Lugar da Igreja, freguesia de
Geraz do Lima (Santa Maria), do concelho de Viana do Castelo.
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§ único. Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de construção civil.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o va-
lor nominal de 2500 euros uma de cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do dobro do capital social e na
proporção das suas quotas.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade fica a cargo do sócio
Carlos Alberto Cerqueira Enes, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção do gerente.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337760

MARIA SELINDA TORRES LIMA BRANDÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 937; identificação de pessoa colectiva n.º 501648275.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e pela apresen-
tação n.º 28 de 13 de Setembro de 2001, foi feita a cessação de funções
do gerente Joaquim Pereira Lima, por óbito em 9 de Julho de 2001.

Pela inscrição n.º 8 e pela apresentação n.º 37 de 6 de Setembro
de 2001 foi feito o registo da nomeação da gerente Maria Angeli-
na Gonçalves Rocha em 14 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337743

TÁXIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 98; identificação de pessoa colectiva n.º 500279748.

Certifico que pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e pela apre-
sentação n.º 26 de 13 de Setembro de 2001, foi feita a cessação de
funções do gerente Joaquim Pereira Lima, por óbito em 9 de Julho
de 2001.

Pela inscrição n.º 6 e pela apresentação n.º 22 de 13 de Agosto de
2001 foi feito o registo de nomeação da gerente Maria Angelina
Gonçalves Rocha em 12 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Fracine do
Carmo Martins Gil. 16337751

MOBILAR PENSAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 421; identificação de pessoa colectiva n.º 500659168.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464362

CARMOCRUZ � CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1468; identificação de pessoa colectiva n.º 502543108.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464370

JOSÉ PEREIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 970; identificação de pessoa colectiva n.º 501722890.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464400

SOUSA BATISTA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 616; identificação de pessoa colectiva n.º 501095969.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464419

TIPOGRAFIA NOVA VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 979; identificação de pessoa colectiva n.º 501732020.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464460

VIANALGAS � ALGAS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 940.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464451

JORNAL O VIANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1747; identificação de pessoa colectiva n.º 503154539.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441396

CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1196; identificação de pessoa colectiva n.º 502095598.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441337

SÁ & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2223; identificação de pessoa colectiva n.º 503209830.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337999

LINNEMANN � SHNETZER; METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1513; identificação de pessoa colectiva n.º 502392096.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441361

VIANABORDADOS � INDÚSTRIA DE BORDADOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1221; identificação de pessoa colectiva n.º 502124474.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441370

GRÁFICA DO NEIVA DE MIRANDA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 872; identificação de pessoa colectiva n.º 501558152.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441310

CASTELMAR � SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES
CONGELADOS DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 635; identificação de pessoa colectiva n.º 501182039.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441329

RODRIGUES & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1590; identificação de pessoa colectiva n.º 502797266.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441299

PINHEIRO & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 134; identificação de pessoa colectiva n.º 500217521.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441434

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DIASBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1916; identificação de pessoa colectiva n.º 503432393.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441388

CASA DOS COSTA BARROS � TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1503; identificação de pessoa colectiva n.º 502619384.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441671

MADEIVIANA � SOCIEDADE COMERCIAL DE MADEIRAS
DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 786; identificação de pessoa colectiva n.º 501383514.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441248

CMP � CONSTRUÇÕES MODELARES PRÉ�FABRICADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Ma-
trícula n.º 1112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501971521.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441175

VALENTE & CAIRRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Ma-
trícula n.º 584; identificação de pessoa colectiva
n.º 500980195.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441183

COELHO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 3000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
010911.

Certifico que por escritura lavrada em 13 de Julho de 2001, a
fls. 30 do Livro n.º 289-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi celebrado entre Manuel da Silva Gonçalves Coelho;
Olívia de Carvalho Gigante e Maria Fernanda Gigante Coelho, um
contrato de sociedade que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Coelho & Filha, L.da, e tem a sua sede
na Travessa Couto Paredes, 20, freguesia da Meadela, concelho de
Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consister no transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e divide-se em três quotas, uma no valor de 4000 euros, perten-
cente ao sócio Manuel da Silva Gonçalves Coelho, e duas no valor
de 500 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Olívia
de Carvalho Gigante e Maria Fernanda Gigante Coelho.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante deste e na proporção das respec-
tivas quotas, bem como poderão ser feitos os suprimentos de que
a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser deli-
berados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, mas quando a fa-
vor de estranhos carecem do consentimento da sociedade, à qual é
reservado o direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida por um gerente, ficando
desde já nomeado o sócio Manuel da Silva Gonçalves Coelho.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do
gerente.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 16337484

CONSTRUTORA MOREIRA SANTOS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2589.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441191

OLIVEIRA & BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2506; identificação de pessoa colectiva n.º 504333763.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441205

FUNERÁRIA RESSURREIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2524; identificação de pessoa colectiva n.º 504506420.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441639

ELECTRO � LETHES DE MARTINS, CARVALHIDO
& ARIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 963.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441213

ARMANDO MARTINS, JACINTO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 885; identificação de pessoa colectiva n.º 501522069.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441221

LEANDRO RAMOS & JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1378; identificação de pessoa colectiva n.º 502385553.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441230

TELELIMA � INDÚSTRIA ELÉCTRICA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 759; identificação de pessoa colectiva n.º 501325697; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 10/20000607.

Certifico que por escritura lavrada em 16 de Junho de 1998, la-
vrada a fls. 22 verso do Livro n.º 77-D do 1.º Cartório da Secreta-
ria Notarial de Vila do Conde, rectificada por escritura de 29 de
Março de 2000, lavrada a fls. 54 verso do Livro n.º 190-D do mes-
mo Cartório foi o pacto da sociedade em epígrafe alterado quanto
aos artigos 1.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º e corpo do 9.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a denominação Telelima � Indústria
Eléctrica e Comércio, L.da, tem a sua sede na Estrada da Abelheira
(Santa Maria Maior), cidade e concelho de Viana do Castelo, e o
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seu início conta-se a partir do dia 14 de Julho de 1982 e por tempo
indeterminado.

§ 2.º A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local do mesmo concelho ou concelho limítrofe, sem dependência
de autorização da assembleia geral, bem como estabelecer e encerrar
filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de representa-
ção local, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à caixa social, nas
condições que vierem a ser fixadas.

ARTIGO 5.º

§ 1.º A gerência da sociedade será exercida por um ou mais ge-
rentes nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração e
com dispensa de caução e a quem são atribuídos os mais amplos
poderes para gerir todos os negócios sociais.

§ 2.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, bem como para a representar em juízo ou fora dele,
é necessária a intervenção de todos os gerentes nomeados na as-
sembleia geral.

§ 3.º Em amplicação dos poderes normais de gerência os geren-
tes poderão comprar, permutar e vender de e para a sociedade quais-
quer automóveis, bem como tomar ou dar de arrendamento quais-
quer locais para ou da sociedade.

§ 4.º Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio Duarte Manuel
Gonçalves Casanova e Eduardo Vasco Pereira Barbosa Lima.

ARTIGO 6.º

Os gerentes ficam expressamente proibidos de fazer uso da de-
nominação social em documentos estranhos à sociedade, nomeada-
mente em letras de favor, fianças, abonações, subfianças e outros
actos semelhantes, respondendo individualmente perante a sociedade
e indemnizando esta pelos prejuízos que lhe causar o sócio que in-
fringir esta disposição.

ARTIGO 8.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou com os representantes
do interdito.

ARTIGO 9.º

A sociedade tem direito de amortizar ou adquirir quotas quando:
a) Haja penhora, arresto ou apreensão sobre ela ou por qualquer

motivo deva proceder-se à sua arrematação ou venda em proces-
sos judiciais, administrativos ou fiscais;

b) Qualquer sócio seja declarado em estado de insolvência;
c) Qualquer sócio viole o disposto no artigo 6.º;
d) Haja acordo com os respectivos proprietários;
e) A deliberação de amortização deverá ter lugar nos 60 dias pos-

teriores ao conhecimento, pela gerência, do facto que a justifique.
E que, nestes termos, dão como alterado parcialmente o respec-

tivo contrato de sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441086

LUSO GALAICA DE PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2293; identificação de pessoa colectiva n.º 504085247;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20000706.

Certifico que foi depositada a escritura donde consta a cessação de
funções do gerente Juan José Manzano Pro � por renúncia;
Data: 13 de Agosto de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441094

JOSÉ AVELINO AMORIM & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 348; identificação de pessoa colectiva n.º 500369089; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 21/990122.

Certifico que por escritura de 26 de Outubro de 1989 lavrada a fls,
96 do Livro n.º 7-G do 1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi
o capital da sociedade em epígrafe aumentado de 200 000$ para
400 000$, tendo sido alterado o pacto da mesma sociedade quanto
ao corpo do artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas iguais de 200 000$ cada, uma
de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 1999. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441108

PESCARIAS GONZALEZ PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2372; identificação de pessoa colectiva n.º 504228137;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/2000224.

Certifico que foi depositada a acta donde consta a cessação de
funções de Claudino Salvador Gonzalez Parada, por óbido;
Data: 20 de Julho de 1998.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441124

PESCARIAS GONDOMAR GONZALEZ & COVELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1032; identificação de pessoa colectiva n.º 501826947; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/2000224.

Certifico que por escritura de 12 de Maio de 1999, lavrada a
fls. 22 do Livro n.º 238-C do 2.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi alterado o artigo 5.º do pacto da sociedade em epígrafe
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, fica a cargo da dita sócia Maria Rosália Cobelo Rodriguez e
de Maria de Jesus Gonzalez Covelo, casada, natural de Ponteareias,
residente em Marim � Pontevedra, os quais ficam desde já nomea-
dos gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441116

LOURENÇO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 964; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/990604.

Certifico que por escritura de 12 de Abril de 2000 lavrada a
fls. 80 verso do Livro n.º284-B do 2.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi o pacto da sociedade em epígrafe alterado quanto ao cor-
po dos artigos 1.º, 3.º e o 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Lourenço & Filhos, L.da, tem a sua sede
e domicílio social no sítio da Veiga das Matas do Loureiro, Lugar
do Meio, freguesia da Areosa, do concelho de Viana do Castelo.
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3.º

O capital social é de 500 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro, dividido em duas quotas, sendo uma no valor de 300 000$, per-
tencente ao sócio Philippe Farinha Lourenço e outra no valor de
200 000$, pertencente ao sócio Manuel Farinha Lourenço.

6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence ao sócio Philippe Farinha Lou-
renço, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para obrigar a
sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441132

PINHEIRO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2466; identificação de pessoa colectiva n.º 504450689;
averbamento n.º 11 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 85/20010905.

Certifico que foi depositada a escritura donde consta a cessaão
de funções da gerente Maria Olinda Alves Ballester Ramos, por re-
núncia; Data: 27 de Junho de 2001.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13422340

PINHEIRO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2466; identificação de pessoa colectiva n.º 504450689;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20010705.

Certifico que por escritura de 27 de Junho de 2001, exarada a
fls. 80 do Livro n.º 31-H do 2.º Cartório Notarial de Viana do Cas-
telo, foi o capital da sociedade em epígrafe aumentado de 400 000$
para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 4.º corpo do 5.º e
seus § 1.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, pertencendo a cada uma das sócias Judite
Maria Marques Pinheiro e Maria Olinda Alves Ballester Ramos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente fica a cargo da sócia Judite Maria Mar-
ques Pinheiro, já designada gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura da gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695788

CUNHA MEIRA & RIBEIRO COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
010717.

Certifico que por escritura de 22 de Junho de 2001, exarada a
fls. 4 do Livro n.º 31-H, do 2.º Cartório Notarial de Viana do Cas-

telo, foi celebrado entre Domingos da Cunha Meira e José Luís
Ribeiro da Costa, um contrato de sociedade que se rege pelo seguinte
pacto:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Cunha Meira & Ribeiro Costa �
Construções, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Lugar da Capela, na fregue-
sia de Castelo do Neiva, do concelho de Viana do Castelo.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser tranferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, podendo criar filiais, sucursais, agências ou outras formas
de representação social.

4.º

O objecto da sociedade consiste na construção e comercializa-
ção de edifícios e moradias por conta própria em regime de em-
preitada, compra e venda de materiais de construção, importação e
exportação, revestimento de fachadas.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor
nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital na proporção das respectivas quotas, até ao montante de 10 ve-
zes o capital social.

7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida por ambos os sócios Domingos da Cunha
Meira e José Luís Ribeiro da Costa, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de ambos
os gerentes, para os actos de mero expediente é suficiente a
assinatuar de qualquer um.

8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, bem como em quaisquer sociedades, independen-
temente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

23e Julho de 2001. � A Primeira Ajudante, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 13441140

AUTARCONSUL � CONSULTORIA, ASSESSORIA
E COMUNICAÇÃO ÀS AUTARQUIAS LOCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2658; identificação de pessoa colectiva n.º 504900900.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 16464885

AUTO RODOLIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1085; identificação de pessoa colectiva n.º 501918361.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464435
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CAMPELO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2329; identificação de pessoa colectiva n.º 504146068.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464478

EUGÉNIA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1996; identificação de pessoa colectiva n.º 503558010.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464540

JOSÉ PASTOR & TIAGO MANUEL, FOTO DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2026; identificação de pessoa colectiva n.º 503622354.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464524

ROGÉRIO & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1003; identificação de pessoa colectiva n.º 501768459.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464532

GRANIMÁRMORES � MANUEL GUIMARÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 782; identificação de pessoa colectiva n.º 501384820.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464516

VIANAGRANITO � COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2495; identificação de pessoa colectiva n.º 504519891.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464508

SPORTVIA, ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1537; identificação de pessoa colectiva n.º 502678097.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16464494

TRAPOVIANA � MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2446; identificação de pessoa colectiva n.º 504450700.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337530

GONÇALVES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1257; identificação de pessoa colectiva n.º 502200570.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337590

MARIA BEATRIZ PIRES RIBEIRO VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2170; identificação de pessoa colectiva n.º 503832898.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337603

SERVI�REFEITÓRIO � VENDA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS
CONFECCIONADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1629; identificação de pessoa colectiva n.º 502882000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337573

CLÍNICA DR. LOPES PINHEIRO
DE OTORRINOLARINGOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1429; identificação de pessoa colectiva n.º 502472898.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337620

MARTINS & SOARES II � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2729; identificação de pessoa colectiva n.º 505225611.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337581

VIANAMAIS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Ma-
trícula n.º 2704; identificação de pessoa colectiva
n.º 505049104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337654

RIGOR & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Ma-
trícula n.º 370; identificação de pessoa colectiva
n.º 500580766.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337662

VARANDAS DO NEIVA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1990; identificação de pessoa colectiva n.º 503542873.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337891

ABÍLIO RODRIGUES PEIXOTO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 904; identificação de pessoa colectiva n.º 501578455.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337883

JOSÉ PIRES MARROSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500370990.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337921

ESCOLA DE CONDUÇÃO VOLANTE DO NEIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2360; identificação de pessoa colectiva n.º 504209426.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337867

PINTO & COSTELHA � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2286; identificação de pessoa colectiva n.º 504059645.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337859

ALPIC COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1308; identificação de pessoa colectiva n.º 502272406.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337824

DÉVICA � CERÂMICA DECORATIVA DE ALVARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 250; identificação de pessoa colectiva n.º 500084521.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337875

GONÇALVES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 774; identificação de pessoa colectiva n.º 501352120.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337794

ANTÓNIO INÁCIO MACIEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Ma-
trícula n.º 130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500024448.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337832

NIMAC � NOVA INDÚSTRIA DE MADEIRAS DE CERVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Ma-
trícula n.º 1909; identificação de pessoa colectiva
n.º 502001518.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337808

FERNANDES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2383; identificação de pessoa colectiva n.º 500793069.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337816

FINCÃO TECNOLOGIAS DE MICRO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2101; identificação de pessoa colectiva n.º 503732028.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337735

AGROMAR � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 428; identificação de pessoa colectiva n.º 500673403.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441540

CULMAR � CULTURAS MARINHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1156; identificação de pessoa colectiva n.º 501722769.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441531

TINITA � TRANSPORTES E REBOQUES MARÍTIMOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1130; identificação de pessoa colectiva n.º 500284261.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441523

CONFECÇÕES NELSON & RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2600.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441485

CAIS DO LIMA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2739; identificação de pessoa colectiva n.º 505265206.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441280

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DIASBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1916; identificação de pessoa colectiva n.º 503432393.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441272

RESTAURANTE SNACK�BAR, O GRELHADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2164; identificação de pessoa colectiva n.º 503832987.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441264

REGO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2245; identificação de pessoa colectiva n.º 503971200.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441256

BRM � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2679; identificação de pessoa colectiva n.º 505050986.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 13441426

J. CARLOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2543; identificação de pessoa colectiva n.º 504436856.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337638

SOCARMIL � SOCIEDADE DE CARPINTARIAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 851; identificação de pessoa colectiva n.º 501489240.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337646

VIANAMAIS � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 2633.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337611

NORLIMA � EDIFICADORA DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 944; identificação de pessoa colectiva n.º 501668535.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337514

C. M. L. � CONSTRUÇÕES MODERNAS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrí-
cula n.º 1491; identificação de pessoa colectiva n.º 502597208.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 16337522

VILA NOVA DE CERVEIRA

GONZALEZ � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira.
Matrícula n.º 363; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/010912.

Certifico que entre Pedro Gonzalez Aguilera, casado com Maria
Del Pilar Abal Iglesias, na comunhão de adquiridos, residente em
Camino Millareira, 57, Vigo, Espanha, e Jun Carlos Gonzalez Abal,
divorciado, residente em Camino Millareira, já identificado, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedades por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Gonzalez � Sociedade de Gestão de
Participações Sociais, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, Polo I,
freguesia de Campos, do concelho de Vila Nova de Cerveira.

ARTIGO 3.º

A gerência poderá, por simples deliberação, transferir o local da
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações so-
ciais noutras sociedades como forma indirecta de exercício de ac-
tividades económicas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 49 500 euros, pertencente ao sócio, Pedro Gonzalez Aguilera
e outra do valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio, Juan
Carlos Gonzalez Abal.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações acessórias de
capital nas condições que vierem a ser aprovadas em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade fica a cargo dos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral, por maioria de 60%
dos votos correspondentes ao capital social.

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos por deliberação dos sócios, e podem ser escolhi-
dos de entre estranhos à sociedade, com dispensa de caução e com
direito ou não à remuneração, conforme constar da mesma delibe-
ração.

2 � A gerência tem a faculdade de nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos.

3 � A gerência pertence ao sócio Pedro Gonzalez Aguilera,
desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
vincular a sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas depende do
consentimento prévio da sociedade, gozando então a sociedade, em
primeiro lugar e os sócios não cedentes nas cessões onerosas do
direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, dará
conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito, dos ter-
mos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e as
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direito de pre-
ferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade e
os demais sócios, têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias
para exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
1 � Por acordo com o titular;
2 � Quando a respectiva quota seja arrestada, penhorada, arro-

lada ou por qualquer forma apreendida judicialmente sem haver
oposição e havendo-a, seja considerada improcedente;

3 � Por falência ou insolvência do sócio titular;
4 � Venda ou adjudicação judicial;
5 � Sempre que o objecto da partilha em consequência de dis-

solução de casamento relativamente à parte que não couber ao res-
pectivo titular;

6 � Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, ca-
sos os herdeiros do �de cujus� ou representante legal do incapaz
não pretendam continuar na sociedade.

Para efeito:
a) Nos casos referidos de 1 a 5, deste artigo, qualquer dos só-

cios poderá convocar assembleia geral extraordinária, no prazo de
30 dias a contar da data do conhecimento de tais situações a fim
de se deliberar da amortização da quota do respectivo titular;

b) Nos casos referidos em 6, a assembleia geral extraordinária
será convocada pelo representante dos herdeiros do �de cujus� ou
pelo representante legal do incapaz, no prazo de 30 dias a contar
da data do decesso ou interdição a fim de comunicar tal decisão;

c) O preço da amortização será calculado com base em balanço
de ocasião, da responsabilidade de Revisor Oficial de Contas, no-
meado para o efeito pela assembleia geral extraordinária, e pago no
prazo de 1 ano, em quatro prestações trimestrais iguais, vencendo-
se a primeira 3 meses após a aprovação do balanço;

d) A assembleia geral extraordinária referida nas alíneas a) e b)
será constituída por todos os sócios ou por todos os sócios sobre-
vivos ou capazes e pelo representante legal dos herdeiros do �de
cujus� ou representante legal do sócio interdito respectivamente.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente se estiveram presentes ou devidamente
representados os sócios detentores de mais de metade das quotas
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representativas do capital social, salvo disposições legais ou contra-
tuais em contrário.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria dos votos presentes, salvo o disposto no número seguinte.

3 � As deliberações sobre alteração do contrato de sociedade, fusões,
cisões, transformação, dissolução ou aumento do capital, ou sobre
qualquer outra matéria que por lei requeira maioria qualificada, serão
tomadas por pelo menos três quartos dos votos representativos do
capital social.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade assume desde já a obrigação de pagar todas as
despesas com a sua constituição e respectivos registos.

2 � Para fazer face às despesas referidas no número anterior, bem
como às despesas de instalação dos serviços da sociedade e de início
de actividade, e nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º, do
Código das Sociedades Comerciais, o gerente Pedro Gonzalez Aguilera,
fica desde já autorizado a proceder ao levantamento integral da im-
portância depositada na conta aberta em nome da sociedade no Ban-
co Totta e Açores, S. A., dependência de Vila Nova de Cerveira.

Conferido, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 08673624

AUTO ALUGADORA DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira.
Matrícula n.º 362; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010912.

Certifico que entre Domingos Carvalho Saavedra e mulher Gló-
ria de Fátima Carvalho da Cunha Saavedra, casados na comunhão
de adquiridos, residente no Lugar da Devesa do Ribeiro, Covas,
Vila Nova de Cerveira, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Alugadora da Ponte, L.da, e tem
a sua sede no Lugar da Ponte, freguesia de Covas, do concelho de
Vila Nova de Cerveira.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas legais de re-
presentação, no território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de transporte terrestre de
passageiros com viatura de aluguer letra �A� ou táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4500 euros, do sócio
Domingos Carvalho Saavedra, e outra de 1500 euros, da sócia Gló-
ria de Fátima Carvalho da Cunha Saavedra.

§ único. Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global de 50 000 eu-
ros, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permiti-
da entre sócios.

§ único. A cessão a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remu-
nerada conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o sócio Domingos Carva-
lho Saavedra.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um gerente.
§ 1.º Em ampliação dos seus poderes, a gerência pode comprar,

vender, trocar e efectuar contratos de locação de veículos automóveis.

§ 2.º Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabilidade por tais
actos.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ único. O preço da quota amortizada será o resultado do últi-

mo balanço e o pagamento da contrapartida é fraccionado em duas
prestações semestrais.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de
60 dias, um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
forma que será dispensada em caso de assembleias universais.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 08673632

ANTÓNIO LAMEIRA � CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira.
Matrícula n.º 354; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010724.

Certifico que António Esmeriz Lameira, casado com Maria Te-
resa Cantinho Perucho Cantinho, na comunhão geral, residente no
Lugar de São Sebastião de Bouças, freguesia de Reboreda, conce-
lho de Vila Nova de Cerveira, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Lameira � Canaliza-
ções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Valinha, fre-
guesia de Reboreda, concelho de Vila Nova de Cerveira.

2.º

O seu objecto é a instalação de canalizações e climatização, cons-
trução civil, outras obras especializadas de construção civil. Comér-
cio por grosso e a retalho de acessórios para canalizações sanitárias,
rega, jardinagem, artigos sanitários, aquecimento central e
climatizações, comércio de electrodomésticos e acessórios para o lar.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde a uma só quota do referido valor nomi-
nal, pertencente a António Esmeriz Lameira

4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao máximo de 5000 euros.

5.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

6.º

A sociedade é administrada pelo único sócio António Esmeriz
Lameira, o qual fica desde já nomeada gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos en-
tre o sócio único e a sociedade.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 08673659
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MINI MERCADO ROSINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira.
Matrícula n.º 355; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/010724.

Certifico que Rosa Maria Correia da Cunha Rocha, casada com
Fernando Batista da Rocha, na comunhão geral, residente no Lu-
gar do Monte, freguesia de Nogueira, concelho de Vila Nova de
Cerveira, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo con-
trato dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Mini Mercado Rosinha, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Mercado Municipal da Vila Nova
de Cerveira, Loja 1 e 2, freguesia e concelho de Vila Nova de
Cerveira.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
alimentares, bebidas e tabacos. Comércio por grosso de produtos
alimentares, bebidas e tabacos; Comércio por grosso e a retalho de
rações e outros artigos para animais.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e corresponde a uma só quota do referido valor no-
minal, pertencente à sócia Rosa Maria Correia da Cunha Rocha.

4.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao máximo de 10 000 euros.

5.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

6.º

A sociedade é administrada pela única sócia Rosa Maria Correia
da Cunha Rocha, a qual fica desde já nomeada gerente, sendo su-
ficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos en-
tre a sócia única e a sociedade.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 08673667

VILA REAL
ALIJÓ

TÁXIS SIMODERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 264/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505166607.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898780

CIMODERA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 206/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503777544.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898799

SOCIEDADE AGRÍCOLA SERRINHA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 190/
951019; identificação de pessoa colectiva n.º 503323884.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898802

AUTO REPARADORA ALIJOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 116/
880902; identificação de pessoa colectiva n.º 502029811.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898810

EUROTRACTORES � COMÉRCIO DE PEÇAS, MÁQUINAS
E VIATURAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 214/
970909; identificação de pessoa colectiva n.º 502029811.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898829

IMOFREIXO � IMOBILIÁRIA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 143/
910911; identificação de pessoa colectiva n.º 502624027.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898837

TRANSPORTAUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 31/
580525; identificação de pessoa colectiva n.º 500827651.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898845

GUERRA & BELCHIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 162/
930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503009776.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898853
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FÁBRICA DE BLOCOS DA CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 76/770530;
identificação de pessoa colectiva n.º 500642850.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898764

IRMÃOS MORAIS � CONSTRUÇÃO E LIMPEZA
DE VALETAS E ASSEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 231/
980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504153706.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898870

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA
DE SANTA MARIA MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 245/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504509160.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898888

TEIXEIRA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 121/
890526; identificação de pessoa colectiva n.º 502171987.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898896

CARLOS ALBERTO DE SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 54/
681120; identificação de pessoa colectiva n.º 500462593.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898900

ALITRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 176/
950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503337862.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898918

GABIDES � GABINETE DE DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 133/
901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502454377.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898926

BORGES RIBEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 83/
780306; identificação de pessoa colectiva n.º 500738033.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898934

BORGES RIBEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 83/
780306; identificação de pessoa colectiva n.º 500738033; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção acima referida, aumentou o capital social 500 000$ para
1 002 410$, redominando o mesmo para euros, e foi alterado par-
cialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 502 410$, em dinheiro,
subscrito e realizado pelos sócios na proporção das suas quotas.

Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Abel Borges Ribeiro e Francisco Pinto

Borges Ribeiro, 2500 euros cada um.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14898942

GARAGEM CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 99/
851018; identificação de pessoa colectiva n.º 501706275.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898950

SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 70/
760609; identificação de pessoa colectiva n.º 500625387.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899000
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SANTOS & ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 249/
991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504736027.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899043

TRANSPORTES ALIJOENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 250/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504745999.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899051

EDMUNDO LOUREIRO CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 224/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504091468.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899060

FREIXOPNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 255/
000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504457535.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899078

ANA ROLDÃO � TÊXTEIS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 256/
000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504904728.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899086

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA VALE PORQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 265/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505169371.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899094

BOTELHO ALVES � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º ; 189/
950915; identificação de pessoa colectiva n.º 503490105.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899108

QUINTA DA LEVANDEIRA � TURISMO EM ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 220/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504061720.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899116

MANSILHA & ROCHA, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 188/
950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503457574.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899124

PINTO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 44/
680329; identificação de pessoa colectiva n.º 500462577.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14899132

VARELA & SANTOS, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 254/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504836781.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas, do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14898861

CHAVES

PROCOMFLA � PRODUTOS COMBUSTÍVEIS FLAVIENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 584/
930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502906731; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 3 e 4/010912.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte: Of. averbamento n.º 3; apresentação n.º 3/010912.

Cessação de funções, do gerente, Aguinaldo Gonçalves Martins,
em 4 de Fevereiro de 1999, por renúncia e alterados os artigos 4.º
e 6.º, com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 200 000$, dividido em três quotas, uma no valor nominal de
600 000$, pertencente à sócia Maria Senhorinha Lamachã Ferreira,
uma no valor nominal de 200 000$, pertencente à sócia Maria Zélia
Gonçalves Chaves e outra de 400 000$, pertencente ao sócio João
Fernandes Ferreira.

ARTIGO 6.º

A gerência dispensada de caução, remunerada ou não conforme
vier a ser deliberado, fica a cargo de Armando Lamachã Ferreira,
sendo necessária e suficiente a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo de contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 14520605

RIBEIRO & CACHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1142/
010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010913.

Certifico que entre:
1.º José António Ribeiro Santos, casado com Dina Maria Cachão

Salgado Torres Santos em comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Ervedal, concelho de Oliveira do Hospital, residente na
Rua da Paz, 64, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Cha-
ves, com a identificação fiscal n.º 216342325;

2.º Dina Maria Cachão Salgado Torres Santos, casada com o pri-
meiro outorgante no indicado regime e com ele residente, natural
da freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, com a
identificação fiscal n.º 191267520;

Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que
se regerá pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ribeiro & Cachão, L.da

2 � A sua sede é na Rua da Paz, 64, freguesia de Santa Maria
Maior, concelho de Chaves.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José António Ribeiro
Santos e Dina Maria Cachão Salgado Torres Santos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 10 000 euros, na proporção das respecti-
vas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
da gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade cabe a ambos os sócios desde já
nomeados gerentes.

4 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, José Luís Dias.
14520648

JORGE MORGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1143/
010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010914.

Certifico que entre: Jorge da Conceição Morgado, casado com
Sílvia Maria Alves Barros Morgado em comunhão de adquiridos,
natural da freguesia da Madalena, concelho de Chaves e residente
na Avenida da Cocanha, lote 165, em Chaves, com o identificação
fiscal n.º 117144886, constitui uma sociedade comercial unipessoal
por quotas que se regerá pelas disposições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Morgado, Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Rua Direita, 70, 2.º, sala 2, freguesia de
Santa Maria Maior, concelho de Chaves.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a actividade de contabilidade, audito-
ria e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, corresponde
a uma única quota, no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao
sócio Jorge da Conceição Morgado.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de um gerente que poderá ser um estranho à sociedade, sendo ne-
cessário e suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 � É desde já nomeado gerente o sócio Jorge da Conceição
Morgado.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, José Luís Dias.
14520664

RUA & RUA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1141/
010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010913.

Certifico que entre: Armindo Luís Rua, casado com Rute Helena
Fonseca Rua, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Santa Maria Maior, concelho de Chaves, residente no Bairro do
Cascalho, 8, em Chaves, com a identificação fiscal n.º 147562481 e
Rute Helena Fonseca Rua, casada com o primeiro outorgante e com
ele residente, natural da freguesia de Eiras, concelho de Chaves,
identificação fiscal n.º 155747150, constituíram entre si uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas disposições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rua & Rua � Transportes Ro-
doviários de Mercadorias, L.da

2 � A sua sede é no Bairro do Cascalho, 8, freguesia de Vilar
de Nantes, concelho de Chaves.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
25 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ar-
mindo Luís Rua e Rute Helena Fonseca Rua.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 100 000 euros, na proporção das respecti-
vas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

3 � Pretendendo mais de um sócio exercer o direito de prefe-
rência será a referida a quota dividida pelos preferentes na propor-
ção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
da gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade cabe aos dois sócios, desde já no-
meados gerentes.

4 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a inter-
venção de um gerente.

Pelos outorgantes foi dito que qualquer um dos gerentes ora de-
signados, fica desde já autorizado a adquirir para a sociedade o
equipamento e material necessário à sua laboração e a levantar para
tal fim, da conta aberta em nome da sociedade no Banco Atlânti-
co, Grupo BCP, Sociedade Aberta, balcão de Chaves, a quantia de
50 000 euros.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 14520621

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

AUGUSTO NOGUEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 109/20010912; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/20010912.

Certifico que, por escritura lavrada de 11 de Setembro de 2001,
de fls. 19 a fls. 20 v do livro de notas para escrituras diversas n.º 56-
D, do Cartório Notarial de Santa Marta de Penaguião Augusto
Mesquita Nogueira casado no regime da comunhão de adquiridos
com Maria Adília Domingues André, natural da freguesia de
Fornelos deste concelho, residente na Travessa da Ferreira,
Fornelos; Augusto José André Nogueira, menor, de 15 anos de ida-
de, natural de França, residente na morada acima indicada; e Ma-
ria Cristina André Nogueira, solteira, natural de França, residente
na referida Travessa de Ferreira, Fornelos, constituíram entre si a
sociedade comercial por quotas em epígrafe que se regula pelas
disposições constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Augusto Nogueira & Filhos, L.da e
tem a sua sede na Travessa da Ferreira, freguesia de Fornelos, deste
concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho

ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais,
sucursais e agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste na pintura e colocação de vidros. Ac-
tividades de acabamentos na construção civil.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 3000 eu-
ros, aos sócio Augusto Mesquita Nogueira e uma quota do valor
nominal de 1000 euros a cada um dos sócios Augusto José André
Nogueira e Maria Cristina André Nogueira.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo fica reservado o direito de
preferência.

5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio Augusto
Mesquita Nogueira, desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade ou
obrigação é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente poderá:
a) Comprar, ou vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da
sociedade; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 01289730

VISEU
CASTRO DAIRE

URBANO DUARTE CORREIA E ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 281/990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504301098;
apresentado em: 26062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323717

CLÍNICA MÉDICA DE CASTRO DAIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 133/910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502608218;
apresentado em: 26062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323733

FISCODATA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 197/960214; identificação de pessoa colectiva n.º 503582697;
apresentado em: 30052001.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323610

DAIRTUR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 42/771230; identificação de pessoa colectiva n.º 500705364;
apresentado em: 25062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323679

PEÇAS � CASTRENSE, COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 122/900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502326751;
apresentado em: 26062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323865

MENDES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 53/790823; identificação de pessoa colectiva n.º 500987769;
apresentado em: 26062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323830

DAIREGÁS � COMÉRCIO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 310/991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504417940;
apresentado em: 26062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323849

IRMÃOS PEREIRA DE ALMEIDA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 236/970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503906468;
apresentado em: 26062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323857

JOÃO SILVA COELHO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 163/940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503158828;
apresentado em: 26062001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
13323873

LAMEGO

DIAQUINO PINHEIRO HENRIQUES, CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 759;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/31052001.

Certifico que por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Lamego em 28 de Maio de 2001 a fls. 33 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 23-D, foi celebrado um contrato de sociedade
unipessoal, por Diaquino Pinheiro Henriques, casado com Maria
Cândida do Espírito Santo Henriques Pinheiro, em comunhão de
adquiridos, Ribelas, Lalim, Lamego que se regerá pelo pacto cons-
tante nos artigos integralmente reproduzidos a seguir:

1.º

A sociedade adopta a firma Diaquino Pinheiro Henriques, Cons-
truções, Unipessoal, L.da, com sede no lugar e freguesia de Lalim,
concelho de Lamego.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como abrir sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação local.

2.º

A Sociedade tem por objecto a construção civil.

3.º

O seu capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à única quota pertencente ao outorgante Diaquino
Pinheiro Henriques.

4.º

1 � A gerência da Sociedade, sem remuneração ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Diaquino Pinheiro Henriques.

2 � Para obrigar a Sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura do gerente.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a proceder ao levantamento
do capital social depositado à ordem da Sociedade, a fim de supor-
tar as despesas de constituição, registo e outras inerentes à activi-
dade da Sociedade.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria de
Castro Alberto Rodrigues Correia. 16467663

METALURGICA LAMECENSE DE FERNANDO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 546/
970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503812293; número
e data da anotação: 1/22062001.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria de
Castro Alberto Rodrigues Correia. 16467647

E. D. S. � ELECTRIFICADORA DOURO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 236/
850828; identificação de pessoa colectiva n.º 501620273; número
e data da anotação: 1/21062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
de Castro Alberto Rodrigues Correia. 16467639

ARMANDO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 501161422; número e data
da anotação: 2/20062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
de Castro Alberto Rodrigues Correia. 16467620

CASA NANI � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E MIUDEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 253/
870219; identificação de pessoa colectiva n.º 501783717; número
e data da anotação: 1/23052001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 1999 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
de Castro Alberto Rodrigues Correia. 16467590

LAMLÍNGUA � LAMEGO LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 519/
960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503654167; número
e data da anotação: 1/12062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
de Castro Alberto Rodrigues Correia. 16467604

FARMÁCIA AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 591/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504043374; número
e data da anotação: 1/20062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria de
Castro Alberto Rodrigues Correia. 16467612

MANGUALDE

TRANSGUALDE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 882;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010727.

Certifico que, por escritura de 6 de Julho do livro 11-C, fls. 99 do
Cartório Notarial de Penela entre José Ferreira Soares e mulher
Aida Martins Pinto e Marco Rafael Pinto, solteiro, menor, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TRANSGUALDE �
Transportes, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Gran-
de Guerra, 51-B, 4.º, direito, em Mangualde, concelho de Mangualde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto; transporte de mercadorias por conta
de outrem de âmbito nacional e internacional. Aluguer de viaturas
e equipamentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social em dinheiro é de 50 000 euros, contrava-
lor, 10 024 100$, tendo sido já realizado 50%, devendo os restan-
tes 50% ser realizados até 15 de Agosto de 2001, dividido em três
quotas com a seguinte distribuição; uma no valor de 30 000 euros,
pertencente ao sócio José Ferreira Soares, uma de 10 000 euros,
pertencente à sócia Aida Martins Pinto, e uma de 10 00 euros, per-
tencente ao sócio Marco Rafael Pinto Ferreira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao décuplo do capital social, desde que aprovado por unanimi-
dade em assembleia geral que deliberará sobre o seu reembolso.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio José Ferreira Soares que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade se considerar validamente obrigada em
todos os actos e contratos, é necessário a assinatura do sócio gerente
José Ferreira Soares, sendo sempre necessária a do gerente detentor
do certificado de capacidade profissional para o exercício da activi-
dade de transportes de aluguer que para tal poderá ser alheio à so-
ciedade e bastando a sua nomeação através de acta de assembleia
geral. Para os actos de mero expediente basta a intervenção de um
dos gerentes.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido obrigar a sociedade em quaisquer ac-
tos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
fianças, abonações e letras de favor, respondendo individualmente
perante a sociedade e indemnizando esta dos prejuízo que lhe cau-
sar, o sócio que infringir esta disposição.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. A ces-
são a estranhos fica dependente do consentimento dos sócios não
cedentes, dado por escrito, os quais terão sempre o direito de pre-
ferência.

Disposição transitória

Ficam desde já autorizados os gerentes a efectuar o levantamen-
to do valor depositado à ordem da sociedade, para fazer face a
eventuais despesas inerentes à actividade.

Apresentação n.º 7/20010907; averbamento n.º 1, remoção das
dúvidas. Convertida; o capital social de menor encontra-se totalmen-
te realizado.
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Apresentação n.º 8/20010907; averbamento n.º 2; o capital social
encontra-se totalmente realizado.

Conferida está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, Armanda
Maria Paiva Giestas. 15738663

OLIVEIRA DE FRADES

SOMELGÁS � SOCIEDADE DE ELECTRODOMÉSTICOS
E GÁS, L.DA

Sede: Lugar da Feira, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 39/760514; identificação de pessoa colectiva n.º 500580734;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/010912.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo de aumento de capital e consequente alteração do pacto, com
redenominação do capital social para euros, sendo o valor do au-
mento no montante de 5 260 732$, realizado em dinheiro e subs-
crito por todos os sócios na proporção das suas quotas e para re-
forço das mesmas, tendo alterado o artigo 3.º que passou a vigorar
com o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 126 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde á soma das seguintes
quotas: uma de 33 000 euros pertencente ao sócio, Carlos Alberto
Silva; uma de 33 000 euros pertencente à sócia Maria Fernandina
Martins Simões; uma de 30 000 euros pertencente ao sócio Carlos
Simões da Silva; e uma de 30 000 euros pertencente ao sócio Luís
Alberto Simões da Silva.

Fica depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
de sociedade na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Custódia Delfina
Ferreira Marques. 13052349

PENEDONO

TERRAPLANAGENS RIBA TORTO DE ALFREDO LOPES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 47/
130801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/130901.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de
Penedono, em 17 de Agosto de 2001, no livro de notas para escri-
turas diversas n.º 6-G, de fls. 100 a fls. 100 v, foi constituída com
o sócio Alfredo do Nascimento Lopes, casado com Maria da Con-
ceição Macário Lopes, na comunhão de adquiridos, residente da fre-
guesia de Trevões, concelho de S. João da Pesqueira, a sociedade
em epígrafe que se regerá pelo pacto social que a seguir se trans-
creve:

1.º

A sociedade adopta a firma Terraplanagens Riba Torto de Al-
fredo Lopes, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem sede na freguesia de
Granja, concelho de Penedono.

2.º

A gerência pode transferir para outro local a sede, bem como
abrir sucursais, filiais ou outras formas de representação, com dis-
pensa de deliberação da assembleia geral.

3.º

O objecto da Sociedade é terraplanagens e serviços de surriba.

4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota subscrito pelo sócio único, Alfredo Nasci-
mento Lopes.

5.º

A Sociedade será representada em todos os actos e contratos pelo
único sócio, desde já, nomeado gerente.

6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos en-
tre a Sociedade e o único sócio. O gerente fica autorizado a pro-
ceder a levantamento do capital social, com vista a aquisição de
equipamento para a Sociedade.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
01594362

RESENDE

A & SARAIVA, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 78/
931115; identificação de pessoa colectiva n.º 503086444; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 3, 4 e 511/130901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tadas as seguintes alterações:

Renúncia ao cargo de gerente da ex-sócia Margarida Cardoso
Rodrigues Saraiva.

Autorização dada em 14 de Abril de 1997 pelas ex-sócias Mar-
garida Cardoso Rodrigues Saraiva e Armanda Natália de Almeida
Saraiva, para a continuação do apelido Saraiva na firma.

Certifico ainda que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do pacto,
passando os mesmos a terem as seguintes redacções:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
400 000$, dividido em duas quotas, uma de 204 000$ pertencente
ao sócio Fernando Jorge Pinto Vinagre e outra de 196 000$ per-
tencente à sócia Maria José da Silva Cardoso.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não conforme for deliberado pela assembleia geral fica atribuída ao
sócio Fernando Jorge Pinto Vinagre.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção daquele sócio
gerente Fernando Jorge Pinto Vinagre.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na res-
pectiva pasta.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Albino Coelho.
14170922

DAIRE PORTAS � AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Lugar da Eireira, freguesia de São Cipriano,
concelho de Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 167/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505718537; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/310801.

Certifico que Nuno José Sequeira Barrosa e mulher Sílvia de Fá-
tima da Costa Ferreira Barrosa, casado na comunhão de adquiridos,
residente em Eireira, São Cipriano, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Daire Portas � Automa-
tismos, L.da, vai ter a sua sede no lugar da Eireira, freguesia de São
Cipriano, concelho de Resende.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e montagem de portas
seccionadas, portas corta-fogo, de fole, portas basculantes, grades
de segurança.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Nuno José Sequeira Barrosa e
Sílvia de Fátima da Costa Ferreira Barrosa.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio
Nuno José Sequeira Barrosa que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão a terceiros carece sempre do consentimento da so-

ciedade, tendo em tal caso esta, em primeiro lugar, e o sócio não
cedente em segundo, direito de preferência.

6.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos casos
seguintes:

a) Morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os in-

teressados da sociedade nomeadamente o crédito, reputação da mes-
ma perante o público, os fornecedores ou a banca.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedade de res-
ponsabilidade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares 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 consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Albino Coelho.
14170914

SANTA COMBA DÃO

O MILÉNIO � PADARIA, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.º 757; identificação de pessoa colectiva n.º 505429535;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 1 e 2/07092001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções, em 22 de Agosto de 2001, do gerente
Pedro Jorge Rocha Salazar, por renúncia;

b) Alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 9.º que ficou
com a redacção seguinte:

9.º

A gerência incumbe aos sócios, desde já nomeados gerentes, ou a
quem for designado em assembleia geral, obrigando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Por-
tugal. 14618052

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

TRANSPORTES MADUREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 161; identificação de pessoa colectiva
n.º 504445294.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596437

PETROIL � VENDA A RETALHO DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 165; identificação de pessoa colectiva
n.º 504502042.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596445

VINOQUEL � VINHOS ÓSCAR QUEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 76; identificação de pessoa colectiva n.º 503307220.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596453

COSTINHA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 169; identificação de pessoa colectiva
n.º 504728636.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596461

CASTELINHO VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 51; identificação de pessoa colectiva n.º 502832649.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596470
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LAVRODOURO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 140; identificação de pessoa colectiva n.º 974552062.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596488

QUINTA DO VALE DO SABUGUEIRO, TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 150; identificação de pessoa colectiva n.º 504234471.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596496

FRUSSOL � FRUTAS SOLAR DO CRUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 91; identificação de pessoa colectiva n.º 503573566.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596500

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE UTILIDADE POPULAR
DE CASTANHEIRO DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 7; identificação de pessoa colectiva n.º 501200479.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596631

QUINTA DE FAFIDE, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 172; identificação de pessoa colectiva
n.º 504799142.

Certifico que por escritura de 22 de Fevereiro de 2001 a socie-
dade em epígrafe foi dissolvida.

Conferida está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Alda Marta. 10596623

M. S.� VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 162; identificação de pessoa colectiva
n.º 504712608.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596593

VINOQUEL � VINHOS ÓSCAR QUEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 76; identificação de pessoa colectiva n.º 503307220.

Certifico que foi registado o seguinte: averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 9, apresentação n.º 1/20010406, cessação de funções do
gerente: Mário Augusto Veiga, por renúncia, em 27 de Março de 2001.

Inscrição n.º 10; apresentação n.º 2/20010406, nomeado gerente o
Dr. Óscar João Teixeira Costa Quevedo, em 27 de Março de 2001.

Conferida está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Alda Marta. 10596607

PAULO MÁRCIA FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 148; identificação de pessoa colectiva n.º 504212761.

Certifico que por escritura de 4 de Abril de 2001 a sociedade em
epígrafe foi dissolvida.

Conferida está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Alda Marta. 10596615

DOURO ALTO � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 94; identificação de pessoa colectiva n.º 503545783.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596518

CASTELINHO E SÃO DOMINGOS � AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 144; identificação de pessoa colectiva n.º 504208152.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596526

CASTELINHO E SÃO DOMINGOS � TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 142; identificação de pessoa colectiva n.º 504204190.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596534
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CASTELINHO, DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 143; identificação de pessoa colectiva n.º 504208136.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596542

PESQUEIRA OBRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 135; identificação de pessoa colectiva n.º 504130641.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596550

TRACTO � PESQUEIRENSE TRACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 136; identificação de pessoa colectiva n.º 504132938.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596569

PENSÃO RESIDENCIAL, AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 139; identificação de pessoa colectiva n.º 504160044.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596577

R. P. G. O. � PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 62; identificação de pessoa colectiva n.º 502739096.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10596585

TABUAÇO

TÁXI MARIA ISABEL TEIXEIRA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 104/
010824; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010824.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º Maria Isabel Teixeira Gonçalves, viúva, natural e residente
na freguesia da Desejosa, concelho de Tabuaço, contribuinte fiscal
n.º 186789530.

2.º Maria Isabel da Costa Gonçalves Cardoso, casada com José
Carlos Alípio Cardoso sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia e concelho de Tabuaço, residente na freguesia de
Castanheira do Sul, concelho de São João da Pesqueira, contribuinte
fiscal n.º 216732280.

Verifiquei a identidade das outorgantes por conhecimento pessoal.
E por elas foi dito que constituem entre si uma sociedade por quo-

tas, a qual se regerá nos termos constantes das cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Táxi Maria Isabel Teixeira
Gonçalves, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Desejosa, conce-
lho de Tabuaço.

2.º

O objecto social consiste nos transportes públicos de passagei-
ros em veículos ligeiros aluguer.

3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito em dinheiro, e cor-
respondente à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, per-
tencendo, a cada uma das sócias, Maria Isabel Teixeira Gonçalves
e Maria Isabel da Costa Gonçalves Cardoso.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta a ambas as sócias, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos e em juízo ou fora dele, basta a assinatura de uma das ge-
rentes.

5.º

A cessão de quotas a terceiros, carece do consentimento da so-
ciedade, tendo em tal caso a sociedade e os sócios não cedentes,
direito de preferência.

6.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas re-
gistadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital social depositado em nome da sociedade para fazer face
às despesas decorrentes com a constituição e registo da mesma e
para a aquisição de equipamento necessário aos fins sociais.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelina Lopes Cardoso Amaral. 13351320

TONDELA

ANTUNES & FILHAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 873/
010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010913.

Certifico que entre, Eduardo Gouveia Antunes casado com Vio-
leta Gonçalves Rodrigues, comunhão de adquiridos, Cláudia Rodri-
gues Antunes, solteira, maior e Carla Rodrigues Antunes casada
com Armando Rodrigues Coimbra, comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se regerá pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Antunes & Filhas, Actividades
Hoteleiras, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Fojo, freguesia de
Molelos, concelho de Tondela.

§ único. Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mu-
dar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.
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2.º

O seu objecto social consiste na exploração de café, snack-bar e
bar, restaurante e outras actividades hoteleiras afins.

3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
integralmente subscrito e realizado em dinheiro e é formado por três
quotas uma do valor de 2600 euros pertencente ao sócio Eduardo
Gouveia Antunes e duas iguais cada uma do valor de 1200 euros
pertencentes uma a cada uma das sócias Cláudia Rodrigues Antu-
nes e Carla Rodrigues Antunes.

4.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos que
a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral. Poderão também, efectuar prestações
suplementares de capital à sociedade, até ao montante global de
100 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade em
assembleia geral para esse fim.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence
a todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a:
1 � Celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da socie-

dade, no âmbito do respectivo objecto, ou que sejam necessários
para a satisfação dos seus fins sociais.

2 � A gerência da sociedade fica desde já autorizada a adquirir
para a sociedade participações em sociedades com objecto diferente
daquele que aquela exerce.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas a favor de estranhos à socie-
dade, carece sempre do consentimento da sociedade, tendo esta di-
reito de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os só-
cios não cedentes.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, António Albuquerque
Lopes Antunes. 16961218

MACONSTOP � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 874/
010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010914.

Certifico que entre, Jorge Manuel Gomes Pereira e mulher Isabel
Maria Ferreira Marques Pereira, comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MACONSTOP � Materiais de Cons-
trução e Transportes, L.da, vai ter a sua sede no lugar e freguesia
de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste no comércio de materiais de construção
e transportes de mercadorias.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, correspondentes a 10 024 100$,
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e é formado por duas
quotas iguais de 25 000 euros, pertencente uma ao sócio Jorge Ma-
nuel Gomes Pereira e outra pertencente à sócia Isabel Maria Fer-
reira Marques Pereira.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio Jorge Manuel Gomes Pereira e ao não sócio Leonel Tomás
Rigues Mendes que desde já, ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
judicial e extrajudicialmente, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários, para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser-lhes
acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

8.º

A gerência fica, também, autorizada a efectuar o levantamento
do capital da conta aberta em nome da sociedade, no BPI, S. A.,
agência de Tordela, para adquirir bens e equipamentos necessários
ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, António Albuquerque
Lopes Antunes. 16961226

VISEU

ENGIDOM � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3769;
identificação de pessoa colectiva n.º 504696718.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 16873238

FILEC � CONSTRUÇÕES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3686;
identificação de pessoa colectiva n.º 504475401.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

29 de Maio de 2001. � A Escriturário Superior, Maria do Nas-
cimento Pimentel da Silva. 13513451

CARDOSO DO COUTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500326878.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amália da Con-
ceição Roca. 13507230

TRACTOPAIS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3436;
identificação de pessoa colectiva n.º 504084550.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amália da Con-
ceição Roca. 13506994

MOVICOM � SOCIEDADE DE AVICULTURA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4223;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 86/20010118.

Certifico que entre José Manuel Gomes dos Santos e Paula Cris-
tina de Jesus Moita Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOVICOM � Sociedade de Avicul-
tura e Construção, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Quinta da Cimalha, lote 16, Moure de Mada-
lena, freguesia de Campo, concelho de Viseu, podendo ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes por sim-
ples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a avicultura, aluguer de máquinas
e construção civil.

ARTIGO 4.º

Por simples deliberação da gerência a sociedade pode adquirir e
alienar participações em sociedades com o mesmo objecto ou com
objecto diferente do referido no número anterior.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, igual
a 1 002 410$, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
4000 euros, correspondente a 801 928$, pertencente ao sócio José
Manuel Gomes dos Santos, e outra quota no valor nominal de
1000 euros correspondente a 200 482$ pertencente à sócia Paula
Cristina de Jesus Moita Santos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da Sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio José Manuel Gomes dos Santos que, desde já, fica
nomeado gerente.

ARTIGO 7.º

Pode qualquer dos sócios fazer à Sociedade os suprimentos de
que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem
a ser acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 000$, mediante deliberação da assembleia ge-
ral tomada por unanimidade dos votos dos sócios.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos, por conta da Sociedade e no âmbito do respectivo
objecto ou que sejam necessários para a satisfação dos seus inte-
resses sociais, bastando para obrigar validamente a Sociedade a
intervenção do sócio gerente.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amália da Con-
ceição Roca. 13514660

SANCIRILO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503893250.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875974

APPARATU � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3690;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380524.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875966

NOHORAHAGÁ � ARTIGOS PERSONALIZADOS
E DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3934;
identificação de pessoa colectiva n.º 504719483.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875958

ALMEIDA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 500613034.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875940

FACTOR C � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3183;
identificação de pessoa colectiva n.º 503849707.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875931

NOITE BILSA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3452;
identificação de pessoa colectiva n.º 504093070.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875923

COSTA & BASSIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 500079250.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875915

SALÃO DE CHÁ PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2196;
identificação de pessoa colectiva n.º 502769742.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 16875907

RAPE � PATRIMÓNIO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1640;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074302.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875893

J. C. F. LOUREIRO CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3308;
identificação de pessoa colectiva n.º 504004158.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875885

AUTO-POVIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 470;
identificação de pessoa colectiva n.º 500318719.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875877

ARTUR MARQUES CASIMIRO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3474;
identificação de pessoa colectiva n.º 504113631.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875869

REBELO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1909;
identificação de pessoa colectiva n.º 502401613.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875850

ROCHA & CHAVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 769;
identificação de pessoa colectiva n.º 500693099.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875842

OXIVISEU � SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3824;
identificação de pessoa colectiva n.º 504652281.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875834

SOCARVIL � SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1943;
identificação de pessoa colectiva n.º 502442468.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875702

LUIS ALBERNAZ � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4039;
identificação de pessoa colectiva n.º 504803590.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875699

CREPERIA PARAÍSO � RESTAURANTE TÍPICO FRANCÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3261;
identificação de pessoa colectiva n.º 503915157.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875680

VISOGRAN � GRANITOS E MÁRMORES DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1072;
identificação de pessoa colectiva n.º 501165231.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875672

COELHO FERREIRA & BARROS FIGUEIREDO
COMÉRCIO DE FLORES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3285;
identificação de pessoa colectiva n.º 503922412.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875745

DIGITAL 3 � ESTÚDIO DE IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4033;
identificação de pessoa colectiva n.º 504933396.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875729

IMEVIL � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015032.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875710

COMÉRCIO E SERRAÇÃO DE MADEIRAS GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3991;
identificação de pessoa colectiva n.º 504866907.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875788

CRUZAMENTO, COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2456;
identificação de pessoa colectiva n.º 503053406.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875770

TRANSPORTES GUEDASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3105;
identificação de pessoa colectiva n.º 503759600.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875761

R. S. R. � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3338;
identificação de pessoa colectiva n.º 504030221.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875753

VIANTIGA ANTIGUIDADES � COMÉRCIO
DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3626;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361538.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875826

BEIRAFER � COMÉRCIO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2957;
identificação de pessoa colectiva n.º 503611077.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875818

ALUMINOVIRIATO � SERRALHARIA DE ALUMÍNIO
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503879894.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16875800

IMACIL � SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3631;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361570; número e data
da apresentação: 145/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 16871081

JORGE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1763;
identificação de pessoa colectiva n.º 502226706; número e data
da apresentação: 147/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 16871065

SÉ COPIORUM � COMÉRCIO DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3451;
identificação de pessoa colectiva n.º 504092588; número e data
da apresentação: 146/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 16871073

VILA SÁ � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2694;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343218; número e data
da apresentação: 148/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 16871057
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FIGUEIREDO MINISTRO & C.A,
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3398;
identificação de pessoa colectiva n.º 504053370; número e data da
apresentação: 151/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16871049

IBERIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2390;
identificação de pessoa colectiva n.º 502997966; número e data
da apresentação: 149/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16871030

LUBRIDÃO � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1261;
identificação de pessoa colectiva n.º 501442758; número e data
da apresentação: 127/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870247

RODICENTRO � VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2326;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940042; número e data
da apresentação: 124/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870212

BEIRATOLDOS � FÁBRICA DE TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2968;
identificação de pessoa colectiva n.º 503747645; número e data
da apresentação: 126/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870190

ALBINA FERREIRA COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3922;
identificação de pessoa colectiva n.º 504797182; número e data
da apresentação: 144/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870867

BALTAZAR & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3473;
identificação de pessoa colectiva n.º 504113615; número e data
da apresentação: 143/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870875

GRANDE VIA � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2144;
identificação de pessoa colectiva n.º 502705388; número e data
da apresentação: 142/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870883

SANTOS & PALHARES � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2387;
identificação de pessoa colectiva n.º 502998016; número e data
da apresentação: 141/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870905

JOSÉ DE JESUS OUTEIRINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3848;
identificação de pessoa colectiva n.º 504692836; número e data
da apresentação: 140/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870913

COSTA BARROS DE FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2941;
identificação de pessoa colectiva n.º 503582107; número e data
da apresentação: 131/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2001. � O Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 16871006






