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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

IAM-ALV � INSTITUTO DO ALTO MINHO
PARA A APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

Constituição de associação

Certifico, narrativamente, que, por escritura outorgada hoje no
Cartório Notarial de Paredes de Coura, exarada de fl. 62 a fl. 63 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 49-D, foi constituída uma
associação denominada IAM-ALV � Instituto do Alto Minho para
a Aprendizagem ao Longo da Vida, abreviadamente designada por
Instituto, pessoa colectiva de direito privado, visando fins de utili-
dade pública, de tipo associativo e sem fins lucrativos, com sede na
Rua da Cidade Nova, 133, 1.º, esquerdo, traseiras, freguesia de Darque,
concelho de Viana do Castelo, que tem por fim a formação, actua-
lização e reconversão profissionais de agentes de educação de adul-
tos e de desenvolvimento local, necessários ao desenvolvimento
social, com elevado nível de preparação cultural, científica e técni-
ca, designadamente através da realização de cursos de formação
contínua e outros, visando o seu desenvolvimento pessoal e profis-
sional. Enquanto associação de desenvolvimento do Alto Minho e
visando contribuir num processo de aprendizagem ao longo da vida
das populações que abrange, constituem ainda objecto da associação:

a) A realização de trabalhos de investigação, inovação e desenvol-
vimento (de natureza experimental ou outra), bem como de activi-
dades de orientação, cooperação e avaliação nos domínios que lhe
são próprios;

b) O intercâmbio, a organização de actividades de extensão e a
cooperação nos domínios educacional, científico e técnico, com
instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais � no-
meadamente dos países de língua oficial portuguesa e europeus �
através de acordos, convénios e protocolos, visando, designadamente,
a colaboração e a prestação de serviços à comunidade, o desenvol-
vimento regional e a cooperação internacional;

c) A formação profissional de jovens e adultos do Minho-Lima,
visando contribuir para o desenvolvimento integrado da região;

d) A concepção, produção e edição de documentos e materiais
didáctico-pedagógicos no âmbito da aprendizagem ao longo da vida.

São órgãos da associação:
a) A assembleia geral, que é dirigida por uma mesa composta por

um presidente e dois secretários;
b) A direcção, que é composta por um número mínimo de cinco

membros: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, o di-
rector do centro de formação e um vogal, que assume as funções de
secretário coordenador do observatório regional ALV;

c) O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.
O Instituto fica obrigado, em qualquer actos ou contratos, pela

assinatura do presidente da direcção desde que, para o efeito,
mandatado pela maioria simples dos membros da mesma.

A direcção fica incumbida de, ao longo do período do seu manda-
to, diligenciar no sentido da criação do conselho científico.

Está conforme o original, na parte transcrita.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, José Gomes Vieira.
1000046382

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA URBANIZAÇÃO
DA QUINTA DE S. JOSÉ

Extracto

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 55 do livro de
notas n.º 887-B do 2.º Cartório Notarial de Braga, se encontra exa-
rada uma escritura de constituição de uma associação sob a designa-
ção de Associação de Moradores da Urbanização da Quinta de S. José,
com sede na Rua de Mira Cávado, 2, freguesia de Palmeira, deste
concelho.

Mais certifico que os estatutos da Associação nada estipulam quanto
à admissão ou exoneração de associados.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 1000046374

SOCIEDADE MANGUEIRENSE � ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

Certifico que, por escritura lavrada no dia 25 de Janeiro de 2002,
a fls. 1 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 164-A
do Cartório Notarial da Mealhada, a cargo da notária, licenciada Maria
da Graça Toucedo Dias Ferrão, foram alterados os estatutos da as-
sociação denominada Grupo de Samba os Sócios da Mangueira, com
sede na vila, freguesia e concelho de Mealhada, quanto à respectiva
denominação, objecto e à forma de pagamento da quota, passando a
denominar-se Sociedade Mangueirense � Associação Cultural, o seu
objecto a ser a promoção cultural, desportiva e recreativa e a quota
paga pelos seus associados a ser semestral.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
de Jesus Peixoto Oliveira. 3000014882

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE VERMIL

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2002, lavrada de
fl. 38 a fl. 38 v.º do livro de escrituras diversas n.º 173-F do 2.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária,
licenciada Maria da Conceição de Sousa Leite, foi constituída uma
associação com a denominação em epígrafe, com sede no Centro
Paroquial, freguesia de Vermil, concelho de Guimarães, tendo por
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objecto grupo de danças e cantares de Vermil. Ensaio de modas fol-
clóricas para formação de um rancho, da qual podem ser sócios efec-
tivos os trabalhadores residentes na freguesia de Vermil e restantes
freguesias do concelho de Guimarães.

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

30 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goreti da
Costa Ferreira. 3000018155

NÚCLEO DE CAÇADORES E PROPRIETÁRIOS
DE PEVIDÉM

Certifico que, por deliberação da respectiva assembleia geral to-
mada na reunião de 21 de Abril de 2001, foi dissolvida a associação
denominada Núcleo de Caçadores e Proprietários de Pevidém, cons-
tituída por escritura de 7 de Julho de 1994, exarada a fl. 51 do livro
n.º 66-D do 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, titular
do cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 503451118, que
tinha a sua sede no lugar do Penedo, freguesia de Selho (São Cristó-
vão), concelho de Guimarães.

29 de Abril de 2001. � (Assinaturas ilegíveis.) 1000010114

CEFEM � CENTRO EUROPEU DE FORMAÇÃO
E ESTUDO SOBRE AS MIGRAÇÕES

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 3 e seguintes do
livro de notas n.º 477-A do 2.º Cartório Notarial de Setúbal, a cargo
do notário, licenciado João Farinha Alves, foram alterados os esta-
tutos da associação com a denominação de CEFEM � Centro Eu-
ropeu de Formação e Estudo Sobre as Migrações, com sede na Ave-
nida de Belverde, Centro Comercial A Cabaça, freguesia de Amora,
concelho do Seixal.

Aberto à problemática da exclusão social, o CEFEM tem por fim
o apoio às migrações através dos serviços de documentação, infor-
mação, pesquisa, formação e animação e, designadamente:

a) Realizar e aprovar acções que visem a integração e o desenvol-
vimento social de pessoas carenciadas;

b) A criação de um centro especializado de documentação e pes-
quisa sobre as migrações, particularmente países lusófonos, com bi-
blioteca e outros serviços, inclusive publicações;

c) Organização de cursos e encontros de estudo do fenómeno
migratório nos seus diversos aspectos e problemas, para aprofundar
particularmente o conhecimento das diferentes culturas;

d) Formação de agentes de migração, isto é, de pessoas interessa-
das em apoiar e promover os migrantes que chegam a Portugal, bem
como os portugueses migrantes, quer na sua estada no exterior quer
no seu retorno à pátria;

e) Promoção de acções de formação de desenvolvimento social e
cultural;

f) Realização de actividades de promoção humana e cristã de mi-
norias étnicas.

Pode fazer parte da associação qualquer pessoa maior, que se iden-
tifique com os objectivos da mesma.

As receitas da associação são constituídas por:
a) Quotas e contribuições recebidas dos associados;
b) Os subsídios de entidades públicas e privadas;
c) Os donativos, heranças e legados;
d) As retribuições por serviços prestados;
e) E geralmente todos os recursos não interditos pela lei.
São órgãos do CEFEM � Centro Europeu de Formação e Estudo

Sobre as Migrações: a assembleia geral, a mesa da assembleia geral,
o conselho de administração e o conselho fiscal.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Raquel
Silveira Trambulhão da Cunha Neiva. 3000023698

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E AMIGOS RETT
(ANPAR)

Certifico que no dia 4 de Fevereiro de 2002, exarada a fls. 74 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 166-J do 8.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, António José To-
más Catalão, foi constituída uma Associação sem fins lucrativos e
por tempo indeterminado denominada Associação Nacional de Pais
e Amigos RETT (ANPAR), com sede na Praça de António Ribeiro

Chiado, 16, 5.º, C, freguesia de Feijó, concelho de Almada, com o
objectivo de apoiar, por todos os meios ao seu alcance, os cidadãos
portadores do síndroma de Rett e seus familiares; podem ser asso-
ciados pessoas com mais de 18 anos e pessoas colectivas que volun-
tariamente nela se inscrevam, encontrando-se a admissão, exclusão
e exoneração de sócios omisso nos estatutos.

5 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Helena
de Paiva Gomes Pina Ribeiro Gonçalves. 3000023495

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TENCHI TESSEN

Certifico que, por escritura de 26 de Outubro do ano findo, lavra-
da no 15.º Cartório Notarial de Lisboa a fl. 118 do livro n.º 275-I,
foi constituída uma Associação sem fins lucrativos, a qual adoptou
a denominação de Associação Portuguesa de Tenchi Tessen, vai ter
a sua sede em Lisboa, na Rua do Moinho do Gato, Várzea de Sintra,
concelho de Sintra.

A Associação tem por objecto proteger e divulgar o espírito e a
prática do Tenchi Tessen, preparar a formação de futuros instrutores
do mesmo, promover e aprofundar a identidade do budo, enquanto
arte do movimento através da prática do Tenghi Tessen.

São sócios da Associação todos os que se identificarem com os
objectivos constantes dos estatutos e preencherem os requisitos neles
estabelecidos.

Perdem a qualidade de sócios: aqueles que forem retirados por
deliberação da direcção em caso de comportamento lesivo dos inte-
resses da Associação.

São deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições da Associação, designadamente o paga-

mento das quotas, bem como respeitar as deliberações dos seus ór-
gãos;

b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos e nos trabalhos
e acções de que foram incumbidos;

c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo bom
nome e engrandecimento.

Está conforme ao original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000023735

ANMPN � ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DA MARINA
DO PARQUE DAS NAÇÕES

Certifico que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fls. 53 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 286-J do 26.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação com a
denominação ANMPN � Associação Náutica da Marina do Parque
das Nações, tem a sua sede em Lisboa, no Passeio das Gáveas, lote
4.22.01, fracção A, moradia J, Parque das Nações, freguesia de San-
ta Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, com duração por tempo
indeterminado e sem fins lucrativos, e tem como objecto incentivar
e promover o convívio, no âmbito da náutica recreativa e despor-
tiva e de actividades de lazer conexas, de todos os utentes da Ma-
rina Expo, bem como a de prosseguir todas as acções consideradas
necessárias para a defesa dos legítimos interesses dos seus sócios no
que respeita à utilização e desenvolvimento em conforto, segurança
e com crescente qualidade, de todos os espaços e recursos na referi-
da Marina Expo.

A associação é constituída por três tipos de sócios, a saber:
a) Sócios efectivos � podem ser admitidos como sócios efecti-

vos os utentes da Marina Expo, pessoas singulares ou pessoas colec-
tivas, que participam e votam nas assembleias gerais, que podem
eleger e ser eleitos para os órgãos da associação;

b) Sócios honorários � podem ser admitidos como sócios hono-
rários instituições ou entidades públicas ou privadas, singulares ou
colectivas, cuja actuação excepcional tenha contribuído de forma
significativa para a defesa dos interesses dos sócios e na promoção
das actividades da ANMPN. A adesão destes sócios tem carácter
excepcional e será decidida em assembleia geral, mediante proposta
da direcção;

c) Sócios aderentes � podem ser admitidos como sócios aderen-
tes outras entidades com relações de afinidade ou relevância com o
objectivo da ANMPN. Estes sócios não têm direito de voto nas
assembleias gerais, nem podem ser eleitos para os órgãos sociais da
ANMPN. A sua qualidade permite-lhes, participar e emitir opinião
nas referidas assembleias e assessorar e participar nas comissões
técnicas por convite dos órgãos sociais.
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São órgãos da associação:
1) A assembleia geral;
2) A direcção;
3) O conselho fiscal.
Exoneração e exclusão dos associados � poderão perder a quali-

dade de sócios os que se demitirem da associação; os que se exone-
rarem de cargos sociais sem justo motivo aceite em assembleia ge-
ral; os que deixarem de reunir os requisitos previstos nos artigos 6.º
e 8.º. Os que forem excluídos ou que faltarem, reiterada ou grave-
mente, ao cumprimento dos deveres para a ANMPN. A exclusão
compete à assembleia geral, que reunirá, convocada extraordinaria-
mente para o efeito, e exige o voto favorável de, pelo menos, três
quartos dos votos de todos os sócios. A exoneração deverá ser co-
municada à direcção da ANMPN e só produzirá efeitos no fim do
ano civil em que tiver sido recebida aquela comunicação e nunca
antes de decorridos 30 dias após a recepção.

Dissolução da associação � a dissolução só poderá ser decidida
em assembleia geral expressamente convocada para esse fim. A li-
quidação, em caso de dissolução da ANMPN, será feita no prazo de
seis meses por três liquidatários nomeados pela assembleia geral e,
satisfeitas as dívidas ou consignadas as quantias necessárias para o
seu pagamento, o remanescente será repartido pelos sócios.

Vai conforme.

7 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000023960

ACADEMIA PORTUGUESA DE TIRO

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2001, lavrada de
fl. 93 a fl. 94 v.º do livro das notas n.º 258-M do 21.º Cartório No-
tarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Lídia Pereira Nunes
de Menezes, foi constituída uma associação por tempo indetermi-
nado, sem fins lucrativos, com sede na Praceta do Abraão, 2, loja
B, Queluz Ocidental, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

Tem por objecto todas as actividades relacionadas com a prática
do tiro, designadamente: promover o ensino do tiro, organizando e
mantendo uma escola própria, proporcionar condições para a práti-
ca do tiro pelos sócios, guarda e manutenção de armas, propriedade
dos sócios e da própria academia, promover e organizar competi-
ções das diversas disciplinas de tiro e outras manifestações relacio-
nadas com o armamento, procurar, a prazo, organizar e manter um
sistema de aluguer de armas, para a prática de tiro em instalações
próprias, pelos sócios, honrar os protocolos que celebrar com as
Forças Armadas e outras forças de segurança interna, bem como todas
as associações de carácter profissional e desportivo.

Podem ser sócios os indivíduos de ambos os sexos com boa repu-
tação e pleno gozo dos seus direitos civis e políticos que se inscre-
veram e declaram aceitar os estatutos e os regulamentos em vigor
na Academia.

Haverá quatro categorias de associados: fundadores, efectivos,
honorários e praticantes. Fundadores, são os que subscreveram os
primeiros estatutos, efectivos; todos os indivíduos que pratiquem
habitualmente e assiduamente as actividades da Academia; honorá-
rios, são as pessoas, que, através de serviços excepcionais prestados
à Academia ou donativos, dêem contribuição relevante para a rea-
lização dos fins da Academia; praticantes, são todas as pessoas que
desejem iniciar as práticas das modalidades desportivas da Academia
e que as pratiquem pontualmente.

Perdem a qualidade de associado: os que pedirem a sua exonera-
ção, os que deixarem de pagar quotas durante quatro meses, os que
forem demitidos por actos dolosos ou negligentes, que prejudiquem
materialmente a associação.

1 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000045789

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE XADREZ DE BEJA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada no Cartório
Notarial de Ferreira do Alentejo, a cargo da notária, Teresa Isabel
Batista Mendes Nóbrega, em 10 de Outubro de 2001, a fl. 114 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 30-D, foram alterados os
estatutos da Associação supra-referida, com uma remodelação par-
cial, sem contudo alterar a sua denominação, objectivos ou sede.

A ADXB pode ter como sócios clubes ou outras colectividades
legalmente constituídas de acordo com as disposições legais em vigor.

A admissão de sócios é da competência da direcção a pedido dos
interessados.

São direitos dos sócios:
Participar desportivamente nas competições oficiais organizadas

pela ADXB através dos atletas a si vinculados para a respectiva
época, nos termos definidos pelo regulamento;

Formular propostas de modificação dos estatutos e regulamentos
em vigor;

Receber a documentação emitida pela ADXB, bem como as in-
formações solicitadas à direcção;

Reclamar ou recorrer contra os actos dos corpos gerentes da
ADXB que julguem lesivos dos seus direitos;

Participar e votar na assembleia geral da ADXB, nomeadamente
na eleição dos seus corpos gerentes;

Apresentar ou apoiar listas nominais, junto da mesa da assem-
bleia geral, tendo em vista a eleição dos corpos gerentes da ADXB.

Deveres dos sócios:
Todos os sócios têm o dever de cumprir e fazer cumprir os esta-

tutos e demais regulamentos da ADXB;
Acatar as deliberações da assembleia geral, bem como as decisões

dos corpos gerentes da ADXB, sem prejuízo do direito de reclama-
ção ou recurso;

Pagar a quota de filiação e quaisquer outras contribuições que se-
jam ou venham a ser fixadas nos termos estatutários e regulamen-
tares.

Corpos gerentes: mesa da assembleia geral, presidente, direcção,
conselho fiscal, conselho jurisdicional e comissão de arbitragem.

Os corpos gerentes da ADXB são independentes entre si e res-
pondem somente perante a assembleia geral. Devem, à excepção da
mesa da assembleia geral, emitir parecer quando solicitado pelos
sócios.

Os mandatos dos membros dos corpos gerentes têm a duração de
quatro anos.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Notária, Teresa Isabel Batista Men-
des Nóbrega. 1000045786

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO RIBATEJO

Alteração de estatutos

No dia 30 de Janeiro de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Santa-
rém, nesta cidade, perante mim, licenciada Isabel Maria Raimundo
de Oliveira Filipe Batista Marques, notária interina, compareceu o
Dr. Pedro Luís Pardal Goulão, advogado, com escritório na Avenida
de D. Afonso Henriques, 67, 1.º, esquerdo, em Santarém.

E disse que, no uso dos poderes que lhe foram conferidos em reu-
nião da assembleia geral de 27 de Dezembro de 2001, altera os es-
tatutos da Associação denominada Associação dos Agricultores do
Ribatejo, pessoa colectiva n.º 501122117, com sede na Rua de San-
ta Margarida, 1-A, em Santarém, freguesia de Marvila, concelho de
Santarém, quanto aos seus artigos 1.º, 3.º e 5.º ao 42.º, passando a
mencionada Associação a ter os estatutos com a redacção constan-
te do documento complementar anexo, parte integrante desta es-
critura, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do
Notariado, cujo conteúdo declara conhecer e aceitar, pelo que dis-
pensa a sua leitura, e que arquivo.

Assim o disse e outorgou.
Arquivo: cópia da acta n.º 36 da respectiva assembleia geral.
Exibiram: cartão de identificação do número de pessoa colectiva.
Verifiquei a identidade do outorgante por conhecimento pessoal e

fiz-lhe a leitura e explicação desta, sendo cobrada neste acto a im-
portância de 25 euros de imposto de selo, nos termos do
artigo 15.1 da T. I. S.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º, n.º 2,
do Código do Notariado, e que faz parte integrante desta escritura,
lavrada a fl. 127 do livro n.º 105-F do 2.º Cartório Notarial de San-
tarém.

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Personalidade jurídica

A Associação de Agricultores do Ribatejo é uma Associação com
personalidade jurídica e sem fins lucrativos, que se regerá pelos pre-
sentes estatutos e pela lei aplicável.
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ARTIGO 2.º

Sede

A Associação tem a sua sede em Santarém, na Rua de Santa
Margarida, 1-A, freguesia de Marvila.

ARTIGO 3.º

Âmbito territorial

A Associação terá o âmbito territorial correspondente ao distrito
de Santarém e à Região Agrária do Ribatejo e Oeste e é formada
pelas entidades singulares ou colectivas que exerçam a indústria agrí-
cola, florestal ou pecuária, que voluntariamente nela se inscrevam.

ARTIGO 4.º

Objecto

É objecto da Associação prosseguir os seguintes fins:
a) Defender e promover os interesses comuns dos associados;
b) Contribuir, por todos os meios, para o desenvolvimento eco-

nómico, social e técnico dos agricultores seus associados;
c) Representar os agricultores seus associados junto das entidades

e instituições oficiais;
d) Representar os agricultores seus associados nas negociações de

contratos colectivos de trabalho que abranjam a área do distrito de
Santarém;

e) Promover a aplicação das técnicas de protecção e ou produção
integrada;

f) Prestar assistência técnica aos seus associados;
g) Promover e realizar acções de formação em protecção e pro-

dução integrada;
h) Promover a comercialização dos produtos;
i) Criar, se necessário, secções representativas de interesses espe-

cíficos, nomeadamente de senhorios e rendeiros e secções autóno-
mas de protecção e produção integrada de apoio à gestão das explo-
rações agrícolas e de olivicultura, de viticultura, de fruticultura, de
horticultura, de culturas arvenses, de pecuária e silvicultura;

j) Criar, se conveniente, secções de âmbito territorial mais restri-
to, nomeadamente ao nível concelhio, podendo nestas ser criadas
secções específicas nos termos da alínea anterior;

k) Dar assistência jurídica aos seus associados;
l) Prestação de serviços aos agricultores não associados.

ARTIGO 5.º

Área social

Podem ser membros da Associação as empresas singulares ou co-
lectivas que exerçam, no território continental português, em qual-
quer das suas regiões agrárias, a actividade definida no artigo 3.º destes
estatutos.

CAPÍTULO II

ARTIGO 6.º

Direitos dos associados

São direitos do associado:
a) Participar na actividade da Associação e votar por si ou em

representação de outros associados nas reuniões da assembleia geral,
nos termos definidos nestes estatutos;

b) Eleger e ser eleito para os cargos associativos;
c) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos dos

presentes estatutos;
d) Apresentar sugestões que julguem convenientes à realização dos

fins estatutários;
e) Frequentar a sede da Associação e utilizar os seus serviços nos

termos que forem estabelecidos;
f) Reclamar perante os órgãos da Associação de actos que consi-

derem lesivos dos direitos dos associados e da Associação;
g) Usufruir, nos termos em que forem estabelecidos, de todos os

demais benefícios ou regalias da Associação;
h) Receber da Associação as informações que solicitarem sobre a

actividade desta e, designadamente, examinarem as contas e os li-
vros das actas.

ARTIGO 7.º

Deveres dos associados

São deveres do associado:
a) Pagar pontualmente as quotas e jóia que vierem a ser fixadas

pela assembleia geral;

b) Exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos associativos
para que foram eleitos ou designados;

c) Cumprir prontamente as deliberações dos corpos sociais profe-
ridos no uso da sua competência e observando os estatutos da Asso-
ciação;

d) Tomar parte nas assembleias gerais e nas reuniões para que
foram convocados;

e) Realizar os actos de colaboração com todas as iniciativas que
concorram para o prestígio da Associação;

f) Participar activamente no funcionamento da Associação, con-
tribuindo para a realização dos seus fins.

ARTIGO 8.º

Exclusão de associado

1 � Perdem a qualidade de associado:
a) Os que tenham praticado actos contrários aos objectivos da

Associação ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio e
bom nome;

b) Os que deixam de pagar as suas quotas durante seis meses con-
secutivos e as não liquidarem no prazo que lhes for notificado;

c) Os que não cumpram as deliberações da assembleia geral ou da
direcção;

d) Os que violem quaisquer dos deveres de associados.
2 � A exclusão de associado faltoso pertence à direcção, poden-

do o excluído recorrer dessa decisão para a assembleia geral, no prazo
de 30 dias, a partir da notificação da exclusão, mediante requeri-
mento fundamentado, dirigido ao presidente da mesma.

3 � Sob proposta da direcção, devidamente fundamentada, qual-
quer sócio pode ser excluído da Associação, por deliberação da as-
sembleia geral, votada por maioria de três quartos do número legal
de votos que a façam funcionar, observado que seja o disposto no
artigo 12.º destes estatutos.

ARTIGO 9.º

Demissão de associado

1 � A todo o tempo qualquer associado poderá demitir-se da As-
sociação.

2 � A declaração da demissão será apresentada à direcção em
carta registada e terá efeitos a partir do fim do mês seguinte ao da
sua apresentação.

CAPÍTULO III

ARTIGO 10.º

Infracção disciplinar

Toda a conduta ofensiva destes estatutos, dos regulamentos in-
ternos ou deliberações dos corpos gerentes da Associação consti-
tuem infracção disciplinar.

ARTIGO 11.º

Das penalidades

1 � Às infracções disciplinares são aplicáveis as seguintes pena-
lidades:

a) Advertência simples;
b) Advertência registada;
c) Exclusão de associado.
2 � As penalidades aplicadas terão em conta a gravidade da in-

fracção e o seu número.

ARTIGO 12.º

Da defesa

Nenhuma penalidade será aplicada sem que o arguido seja notifi-
cado para apresentar, por escrito, a sua defesa e as provas que por
bem entender, dentro de um prazo de 15 dias, e sem que desta defe-
sa e das provas produzidas se haja tomado conhecimento.

ARTIGO 13.º

Da aplicação das sanções

1 � A aplicação de sanções disciplinares compete à direcção, com
recurso, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, para a assembleia geral.

2 � Da decisão sobre o recurso por aplicação da penalidade refe-
rida na alínea c) do artigo 11.º, proferida pela assembleia geral, cabe
também recurso, nos termos gerais de direito.
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CAPÍTULO IV

ARTIGO 14.º

Órgãos da Associação

Os órgãos da Associação são a assembleia geral, a direcção e a
comissão revisora de contas.

ARTIGO 15.º

Da eleição

1 � Os membros dos órgãos da Associação serão eleitos por um
período de três anos.

2 � A eleição será feita por escrutínio secreto e em listas sepa-
radas, nas quais se indicarão os cargos a desempenhar.

3 � É sempre permitida a reeleição para qualquer cargo.
4 � Os membros dos órgãos da Associação serão eleitos pela

totalidade dos votos presentes na assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Assembleia geral

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

2 � Cada associado terá direito a um voto.

ARTIGO 17.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e dois secretários.

2 � Os secretários da mesa da assembleia geral serão um 1.º se-
cretário e um 2.º secretário, aos quais cabe, pela ordem designada,
substituir o presidente nos seus impedimentos e, em conjunto, as
atribuições destes estatutos.

ARTIGO 18.º

Do presidente da mesa

Compete ao presidente:
a) Convocar as assembleias gerais;
b) Dar posse aos associados eleitos para os cargos gerentes e acei-

tar as demissões que lhe forem apresentadas por escrito;
c) Assinar as actas e o expediente da mesa.

ARTIGO 19.º

Dos secretários

Compete aos secretários:
a) Preparar, expedir e publicar as convocações da assembleia geral;
b) Redigir as actas da assembleia geral;
c) Substituir o presidente da mesa;
d) Proceder ao escrutínio das votações.

ARTIGO 20.º

Deliberações da assembleia geral

A assembleia geral pode deliberar sobre todos os assuntos subme-
tidos à sua apreciação, competindo-lhe, nomeadamente:

a) Eleger a respectiva mesa, a direcção e a comissão revisora de
contas;

b) Destituir a todo o tempo os corpos gerentes;
c) Fixar as quotas a pagar pelos associados;
d) Apreciar e aprovar o relatório e contas da direcção;
e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
f) Eleger representantes da Associação noutras associações, fede-

rações ou confederações.
§ único. A assembleia geral elegerá uma comissão directiva para

gerir a Associação no caso previsto na alínea b), que terá de ser eleita
na mesma assembleia geral, e que gerirá todos os assuntos correntes
até novas eleições, que terão de ser efectuadas dentro do prazo
máximo de 90 dias.

ARTIGO 21.º

Da reunião ordinária

A assembleia geral reunirá em sessão ordinária até 31 de Março
de cada ano, para apreciar o relatório e contas da direcção relativos

à gerência do ano anterior e para proceder, quando seja caso disso,
à eleição dos membros dos órgãos da Associação.

ARTIGO 22.º

Das reuniões extraordinárias

Em sessões extraordinárias, a assembleia geral reunirá sempre que
a direcção o julgue necessário ou mediante pedido fundamentado e
subscrito por um grupo de, pelo menos, 20% dos associados e, ain-
da, no caso previsto no artigo 6.º, alínea c), destes estatutos, a con-
vocação do presidente.

ARTIGO 23.º

Da convocação de assembleia geral

A convocação de qualquer assembleia deve ser feita por meio de
aviso com a antecedência mínima de oito dias, no qual se indicará o
dia, hora e local em que a assembleia há-de funcionar e respectiva
ordem de trabalhos.

ARTIGO 24.º

Quórum

1 � Convocada a assembleia, esta funcionará no dia e hora mar-
cados se estiverem presentes, pelo menos, metade dos votos totais
dos associados.

2 � Se a essa hora o número legal de votos referidos no número
anterior não se encontrar presente, a assembleia geral funcionará
com qualquer número de associados e votos presentes meia hora
depois.

ARTIGO 25.º

Dos votos

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas pela maio-
ria de votos presentes.

2 � As deliberações sobre a alteração dos estatutos da Associa-
ção exigem o voto de acordo de três quartas partes dos votos dos
associados presentes ou representados.

3 � O presidente tem, em caso de empate na votação, voto qua-
litativo.

ARTIGO 26.º

Da acta das assembleias gerais

1 � De cada reunião é lavrada acta dos trabalhos, indicando-se o
número de votos presentes e o resultado das votações e as delibera-
ções tomadas.

2 � A acta é assinada pelos membros da mesa presentes.

ARTIGO 27.º

Da direcção

A direcção será composta por cinco membros: um presidente, um
secretário, um tesoureiro e dois vogais.

ARTIGO 28.º

Competência da direcção

1 � A gestão da Associação é da responsabilidade da direcção, a
quem competem todos os poderes que, por estes estatutos, não se-
jam reservados à assembleia geral ou à comissão revisora de contas.

2 � Compete especialmente à direcção:
a) Representar a Associação, em juízo e fora dele, e em todos os

actos e contratos;
b) Criar, organizar e dirigir os serviços da Associação e contratar

o pessoal técnico e de chefia, administrativo e auxiliar, fixando os
respectivos vencimentos e condições de trabalho;

c) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e as delibe-
rações da assembleia geral;

d) Apresentar anualmente à assembleia geral o relatório e contas
da gerência, juntamente com o parecer da comissão revisora de
contas;

e) Negociar, concluir e fazer cumprir contratos colectivos de tra-
balho para o sector e dentro da área da jurisdição da Associação.

ARTIGO 29.º

Reuniões

1 � A direcção reunirá uma vez por mês, ou quando necessário,
a solicitação de qualquer dos seus membros.
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2 � A convocação pertencerá ao presidente.
3 � O presidente tem, em caso de empate, voto qualificativo em

qualquer deliberação.
ARTIGO 30.º

Representação da Associação

Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes duas assina-
turas dos membros da direcção.

ARTIGO 31.º

Da comissão revisora de contas

A comissão revisora de contas é constituída por três associados
eleitos em assembleia geral, à qual compete:

a) Examinar, sempre que entenda, a escrita da Associação e os
serviços de tesouraria;

b) Dar parecer sobre o relatório de contas anuais da direcção.

ARTIGO 32.º

Do presidente da comissão revisora de contas

A comissão escolherá, entre os membros eleitos, um presidente.

ARTIGO 33.º

Das candidaturas para os órgãos da Associação

1 � As candidaturas para os órgãos da Associação deverão ser
subscritas pelos candidatos.

2 � As candidaturas serão efectuadas em separado para cada ór-
gão da Associação.

3 � As candidaturas para as eleições ordinárias serão apresenta-
das até 15 dias antes do termo do mandato; nas eleições extraordi-
nárias serão apresentadas com 10 dias de antecedência.

ARTIGO 34.º

Das eleições em especial

As eleições serão realizadas por escrutínio secreto, o qual deverá
ser efectuado imediatamente a seguir à votação, sendo proclamados
os eleitos logo a seguir à contagem dos votos.

Os associados eleitos tomarão posse nos oito dias imediatos à
eleição.

ARTIGO 35.º

Administração financeira

O exercício anual corresponde ao ano civil.

ARTIGO 36.º

Das receitas

Constituem receitas da Associação:
As quotas e as jóias dos associados;
Quaisquer fundos ou donativos;
Os juros dos fundos capitalizados, se os houver;
Serviços prestados;
Ajudas de programas nacionais e ou comunitários.

ARTIGO 37.º

Orçamentos suplementares

Quando houver necessidade de orçamentos suplementares, a as-
sembleia geral que os aprovar votará também as contribuições a
pagar pelos associados.

ARTIGO 38.º

Dos depósitos bancários

Os valores monetários serão depositados em estabelecimento ban-
cário.

Os levantamentos dos depósitos serão efectuados nos termos do
artigo 30.º

ARTIGO 39.º

Alteração dos estatutos

A assembleia que votar e aprovar as alterações dos estatutos será
convocada expressamente para esse fim. Da convocação constarão
sumariamente os assuntos que irão ser apreciados.

ARTIGO 40.º

Registo dos estatutos

O formalismo do registo das alterações que forem introduzidas nos
estatutos será o que estiver definido por lei.

ARTIGO 41.º

Dissolução da Associação

1 � A Associação dissolve-se por deliberação da assembleia geral
que envolva o voto favorável de três quartas partes do número de
votos dos associados.

2 � Esta assembleia geral decidirá qual o destino a dar aos bens
da Associação que constituem remanescente da liquidação.

ARTIGO 42.º

Liquidação

1 � A mesma assembleia geral nomeará três liquidatários.
2 � A forma de liquidação será decidida pela assembleia geral.
3 � A liquidação será efectuada seis meses após ter sido decidida

a dissolução.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000018303

OITAVOS GOLFE CLUBE

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 6 de Fevereiro de
2002, lavrada a fl. 126 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 713-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi constituída uma asso-
ciação desportiva, recreativa e cultural denominada Oitavos Golfe
Clube (adiante designada por Clube), sem fins lucrativos, que durará
por tempo indeterminado, com sede no lote 64 do alvará de lotea-
mento n.º 973/95, freguesia e concelho de Cascais, em instalações
pertencentes à Quinta da Marinha � Sociedade de Empreendimen-
tos Desportivos.

O Clube tem por objecto facultar aos sócios ou representantes o
ensino, a prática e divulgação do golfe e a defesa e representação
dos seus interesses desportivos junto da Federação Portuguesa de
Golfe.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024680

ASSOCIAÇÃO CONCESSIONÁRIOS DA FIAT � AUTO
PORTUGUESA ACOFAP

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 4 de Outubro de
2001, lavrada a fl. 7 do livro de notas para escrituras diversas n.º 682-
B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado
Carlos Henrique Ribeiro Melon, foram alterados integralmente os
estatutos da Associação denominada Associação Concessionários da
Fiat � Auto Portuguesa ACOFAP, dotada de personalidade jurídica,
sem fins lucrativos e por tempo indeterminado, com sede em Lis-
boa, na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 78, freguesia de São
João de Deus, a qual tem por objecto:

a) A cooperação empresarial e o reforço dos laços de solidarieda-
de entre os seus associados concessionários da Fiat Auto Portuguesa;

b) A promoção de acções de colaboração entre os associados,
tendentes a dinamizar a gestão dos seus negócios;

c) O desenvolvimento, dentro do seu âmbito e dos seus associa-
dos, dos valores e práticas de uma sadia e legal concorrência;

d) A representação dos associados junto da cedente comum, no-
meadamente Fiat Auto Portuguesa, Fiat Crédito Portugal e Fiat
Distribuidora;

e) A sua representação em associações nacionais e internacionais
do sector;

f) Assegurar necessidades de formação dos seus associados, poden-
do, para o efeito, participar em centros protocolares de formação
ou em pessoas colectivas com esse objecto, independentemente da
sua caracterização jurídica, designadamente através de empresas da
especialidade ou daquelas em que detenha participação societária.
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A aquisição da qualidade de associado efectivo da ACOFAP veri-
fica-se com a aceitação pela direcção do pedido voluntário de um
concessionário da Fiat Auto Portuguesa, o que deverá fazer prova
dessa relação contratual.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024064

CLUBE DE TIRO DE PORTIMÃO

Certifico que, por escritura de 31 de Janeiro corrente, lavrada a
fl. 115 do livro de notas n.º 115-G do Cartório Notarial de Porti-
mão, a cargo do notário, Carlos Augusto Veloso Portela, foi cons-
tituída uma associação sem fins lucrativos com a denominação Clu-
be de Tiro de Portimão; a sua sede é Rua do Infante D. Henrique,
211, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

Tem por objecto: promover o desenvolvimento, nas vertentes
desportiva, recreativa e cultural, do tiro em qualquer das suas moda-
lidades ou disciplinas, através da sua prática.

Pode ser membro do Clube qualquer pessoa que nele se inscreva e
aceite os seus estatutos.

São sócios fundadores do Clube todos os outorgantes da escritura
supra-identificada.

Os associados só podem ser excluídos por falta grave, apreciada e
fundamentada por escrito pela direcção, e após ratificação pela pri-
meira reunião da assembleia que refira o assunto na ordem de traba-
lhos.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia inicial e de
uma quota anual de montante a fixar em assembleia geral.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria da Ascensão Lopes
Pereira. 3000018563

CASA DO BENFICA DE FEBRES

Certifico que no dia 21 de Janeiro de 2002, de fl. 62 a fl. 63 v.º
do livro de notas n.º 374-B do Cartório Notarial de Cantanhede, a
cargo do notário, licenciado Luís Manuel Canha, foi constituída uma
associação com a denominação em epígrafe, com sede na vila e fre-
guesia de Febres, concelho de Cantanhede, cujo objecto consiste em
promover as relações de convívio social, nomeadamente as de cariz
cultural, desportivo e recreativo entre os seus associados muito es-
pecificamente:

1.º Promover a defesa do bom nome, prestígio e interesse do Sport
Lisboa e Benfica;

2.º Contribuir localmente para as boas relações do Sport Lisboa e
Benfica com os outros clubes desportivos e demais entidades;

3.º Fomentar o benfiquismo, inclusivamente no âmbito da capta-
ção de sócios para o Sport Lisboa e Benfica;

4.º Manter a mais estreita colaboração e solidariedade com o Sport
Lisboa e Benfica, com respeito pelos seus estatutos, regulamentos e
deliberações pertinentes, obrigando-se os associados ao pagamento
de uma quota mensal cujo montante será estabelecido por decisão
da assembleia geral.

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

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e dois
secretários; a direcção é composta por três membros: um presiden-
te, um secretário e um tesoureiro, e o conselho fiscal é composto
por três membros: um presidente e dois vogais.

Está conforme ao original.

21 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, José Aníbal de Matos
Ferreira. 3000013734

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DOS REFORMADOS E PEN-
SIONISTAS DO CONCELHO DE CASTANHEIRA DE
PÊRA.

Certifico, narrativamente, que, no Cartório Notarial de Castanheira
de Pêra, a cargo da notária, licenciada Maria Manuela Cunha

Camanho, no dia 14 de Fevereiro de 2002, no livro de notas para
escrituras diversas n.º 49-B, a fls. 75 e seguintes, foi constituída uma
Associação, sem fins lucrativos, com a denominação Associação
Unitária dos Reformados e Pensionistas do Concelho de Castanhei-
ra de Pêra, com sede na Rua de Manuel Antunes Ceppas, 7, fregue-
sia e concelho de Castanheira de Pêra, tem por objecto a defesa dos
interesses sociais e outros dos reformados e pensionistas do conce-
lho de Castanheira de Pêra e a criação de condições materiais de
atendimento e para actividades lúdicas.

Está conforme e confere com o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Notária, Maria Manuela Cunha
Camanho. 1000045794

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA
E DESPORTIVA DE BANHOSA � PELMÁ

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 95 a fl. 95 v.º
do livro de escrituras diversas n.º 192-D do Cartório Notarial de
Ansião, a cargo da notária, licenciada Maria da Graça Damasceno
Passos Coelho Tavares, foi constituída uma Associação sob a deno-
minação de Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Banhosa
� Pelmá, com sede no lugar de Banhosa, freguesia de Pelmá, con-
celho de Alvaiázere, e tem por objecto a promoção cultural, recre-
ativa e desportiva dos sócios através de acções a desenvolver nestas
áreas.

Conferido, está conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Isilda
Dias Cerca. 3000023225

ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA BAFAREIRA

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Oleiros em 28 de Janeiro de 2002, lavrada com início a fl. 12 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 40-D, a cargo do notário,
Manuel António Gomes Domingues de Andrade, foi constituída uma
Associação com a denominação em epígrafe.

A Associação adopta a denominação Associação os Amigos da
Bafareira, e tem a sua sede no lugar de Bafareira, freguesia de Es-
treito, concelho de Oleiros.

A Associação tem por objecto a promoção de actividades cultu-
rais, recreativas, festas/convívios, sem fins lucrativos, orientadas para
a preservação da cultura local, do património habitacional, incenti-
vo à criação de projectos de promoção de lazer, tais como aquáti-
cos, com a construção de pequenas albufeiras ou praias fluviais na
ribeira que liga toda esta povoação, com o objectivo final de pro-
mover o turismo rural, este último a desenvolver pelos proprietá-
rios de imóveis, na parte a que cada um diz respeito, cujo objectivo
final e principal é o travar e inverter a tendência para uma total
desertificação humana desta região da Zona Centro, com potencia-
lidades ímpares de qualidade de vida, sobretudo em férias ou na si-
tuação de aposentação.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria da Graça Antunes
Lourenço Henriques. 3000019450

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALCABIDECHE

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2001, lavrada
no 15.º Cartório Notarial de Lisboa, a fl. 76 do livro n.º 279-I, foi
constituída uma Associação sem fins lucrativos a qual adoptou a
denominação Associação de Moradores de Alcabideche, com sede
na Rua de Pombal, vivenda Rito, Alcabideche, freguesia de Alcabi-
deche, concelho de Cascais.

Objecto:
a) Promover, fomentar e apoiar o interesse por tudo quanto diga

respeito aos lugares e aos moradores de Alcabideche;
b) Solucionar, por iniciativa própria ou em colaboração com as

autarquias locais, ou com quaisquer entidades públicas ou privadas,
os problemas técnico-económicos, culturais, cívicos e de qualquer
outra natureza, conducentes à valorização, progresso e melhoria do
nível de vida da população local;

c) Promover reuniões, conferências, colóquios e manifestações
culturais, artísticas, desportivas e outras, visando a formação huma-
na da população.
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Podem ser associados todas as pessoas que residam ou sejam pro-
prietários e ou gestoras de empresas situadas nas localidades de Al-
cabideche, Atrozela e Cabreiro, do concelho de Cascais.

São deveres dos associados:
a) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas pela assembleia geral;
b) Desempenhar, com zelo e gratuitamente, os cargos sociais para

que forem eleitos, salvo legítimo impedimento;
c) Pedir a sua exoneração, por escrito, quando entendam deixar

de pertencer à Associação.
Podem ser excluídos os associados que se coloquem em situação

de incompatibilidade com os fins da Associação, averiguada em pro-
cesso com audiência do visado.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017983

ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS LIVRES DO ALGARVE

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 31 de Janeiro de
2002, lavrada a fl. 122 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 259-A do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, li-
cenciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi reali-
zada uma escritura de constituição da Associação com a denomina-
ção em epígrafe, com sede na freguesia e concelho de Albufeira, que
tem por objecto a promoção, divulgação e organização de espectá-
culos e eventos musicais.

São sócios todos os que se identifiquem com os objectivos e pre-
encham os requisitos estabelecidos.

Os seus órgãos sociais são a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

São receitas da Associação: produto das contribuições dos asso-
ciados, as provenientes da actividade da Associação, os rendimentos
de bens próprios, doações, legados, heranças ou subsídios e outras
receitas.

A Associação dissolve-se nos casos e termos previstos na lei e
salvo disposição em contrário.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000018409

GD EMARP � GRUPO DESPORTIVO DA EMARP

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro corrente, lavrada a
fl. 104 do livro de notas n.º 111-G do Cartório Notarial de Porti-
mão, a cargo do notário, Carlos Augusto Veloso Portela, foi cons-
tituída uma associação com a denominação GD EMARP � Grupo
Desportivo da EMARP; a sua sede é no edifício sede da EMARP �
Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E. M., na
freguesia e concelho de Portimão.

Tem por objecto: promover, desenvolver e divulgar as activida-
des de animação e desporto dos trabalhadores da EMARP � Em-
presa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E. M.

São sócios efectivos apenas os trabalhadores da EMARP � Em-
presa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E. M., e os fun-
cionários da Câmara Municipal de Portimão a exercer funções na
EMARP, E. M., em regime de requisição ou comissão de serviço,
que requeiram a sua admissão e aceitem os estatutos e regulamentos.

Poderão ainda requerer a qualidade de sócio os aposentados dos
extintos Serviços Municipalizados de Portimão.

A qualidade de sócio adquire-se com a aceitação pela direcção.
Os sócios obrigam-se ao pagamento de uma quota anual a estabe-

lecer por deliberação da assembleia geral.
Perdem a qualidade de sócio os que:
a) Não cumpram as obrigações legais, estatutárias ou regulamen-

tares, ou atentem contra os interesses do Grupo Desportivo da
EMARP;

b) O requeiram.
A qualidade de sócio não se extingue pela aposentação.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Ascensão Lopes
Pereira. 3000001524

A�PONTE � ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO
INTERVENÇÃO SOCIAL

Constituição de associação

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de São
João da Madeira, a cargo da notária Maria Adelaide Esteves Gonçal-
ves, em 11 de Dezembro do ano de 2001, lavrada a partir de fl. 87 do
livro de notas n.º 452-D, foi constituída a associação com a deno-
minação em epígrafe, com sede à Rua de Amadeu Joaquim Gonçal-
ves, freguesia de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira,tendo
como objectivos promover a melhoria das condições de vida da
população mais vulnerável e desfavorecida, agindo preventivamen-
te sobre factores de marginalidade social, com especial incidência
nas freguesias de Arrifana e Escapães, desenvolver acções no âm-
bito da prevenção primária, secundária e terceira das
toxicodependências, promover a dinamização de acções de interven-
ção ao nível da comunidade, cooperar com associações e entidades
congéneres, promover, em colaboração com as escolas, organiza-
ções e associações culturais e ou recreativas, acções ou campanhas
para desenvolver os valores da saúde e vida, no sentido da criação
de um clima que gere o gosto de viver em harmonia e equilíbrio
pessoal e social, suscitar a intervenção e apoio dos poderes públicos
na realização dos objectivos das associações, promover espaços de
encontro e debate para crianças, jovens e educadores, fomentando
alternativas para o uso do tempo livre, promover espaços de apren-
dizagem de artes e ofícios facilitadores de (re)inserção sócio-profis-
sional de jovens em dificuldade, sendo os órgãos sociais a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000013415

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL OS PILATOS

Certifico, narrativamente, que no Cartório Notarial de Alberga-
ria-a-Velha, a cargo da notária, licenciada Joana Isabel de Matos Ca-
bral, de fl. 109 a fl. 111 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 290-E, se encontra exarada uma escritura, com data de 13 de Julho
de 2001, na qual foi constituída, por tempo indeterminado, a con-
tar desta data, uma Associação, sem fim lucrativo, com a denomi-
nação de Associação Recreativa e Cultural os Pilatos.

A Associação tem a sua sede no Largo da Poça, Rua de Santo
António, Mourisca do Vouga, freguesia da Trofa, concelho de Águeda,
tendo por objecto promover e desenvolver actividades culturais,
recreativas, desportivas e sociais.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Notária, Joana Isabel de Matos Ca-
bral. 1000045378

ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA
E RECREATIVA DE AMOREIRA

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Janeiro de 2002 no
Cartório Notarial de Almeida, no livro de notas n.º 36-D, a fls. 56 e
seguintes, foram alterados os estatutos da Associação com a deno-
minação Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Amoreira,
é uma instituição particular de solidariedade social, com sede na fre-
guesia de Amoreira, concelho de Almeida, tem por objectivos a
promoção do desporto, cultura, recreio e a assistência social aos
cidadãos sem fins lucrativos.

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

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

A assembleia geral é constituída por todos os sócios admitidos há
pelo menos um mês, que tenham as suas quotas em dia e não se
encontrem suspensos.

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
1.º secretário e um 2.º secretário.

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e disciplinar
os trabalhos da assembleia.

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

Compete à direcção gerir a Associação e representá-la.
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O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
Compete ao conselho fiscal vigiar pelo cumprimento da lei e dos

estatutos.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000018120

NÚCLEO DOS AMIGOS DO CONCELHO DE MORA

Certifico que, por escritura de 18 de Janeiro de 2002, no Cartório
Notarial de Mora, lavrada de fl. 129 a fl. 130 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º 3-C, foi constituída uma associação com
a denominação Núcleo dos Amigos do Concelho de Mora, com sede
na Rua das Portas de Santo Antão, 58, em Lisboa.

A associação é uma associação regionalista, sem fins lucrativos e
sem credo, religião ou filiação político-partidária, independente do
Estado, constituída por residentes e não residentes no concelho de
Mora, sendo aberta a todos quanto se reconheçam na defesa, salva-
guarda, recuperação e projecção no futuro das culturas regionais,
nomeadamente do concelho de Mora.

O Núcleo tem como objecto a defesa e o progresso dos interesses
do concelho de Mora e dos seus naturais e o intercâmbio entre re-
sidentes e não residentes, no desenvolvimento do associativismo
cultural, recreativo, tempos livres e de lazer � promoção e divul-
gação das culturas regionais: do turismo, do artesanato, do folclore,
etnografia, gastronomia e desporto.

Na prossecução do seu objectivo o Núcleo deverá:
a) Afirmar-se como interlocutor na defesa e na valorização do

património histórico, artístico, monumental, arqueológico e
etnográfico do concelho de Mora, em todas as suas actividades jun-
to da administração central, regional e local;

b) Desenvolver o nível cultural e social das populações;
c) Promover a actividade turística do concelho;
d) Estabelecer relações de cooperação com a Câmara Municipal

de Mora e outros órgãos autárquicos, colectividades do concelho,
associações, núcleos, ligas e grupos de amigos, com a Casa do Alen-
tejo de Lisboa, e Toronto, e ainda com toda a imprensa regional,
nacional e internacional;

e) Realizar congressos, seminários e encontros sobre regionalis-
mo no concelho de Mora, no País e no estrangeiro;

f) Contribuir para o intercâmbio social, cultural e turístico a to-
dos os níveis, proporcionando aos associados o reencontro com as
suas origens e promovendo a valorização e vivificação dos costu-
mes e tradições do concelho;

g) Estabelecer protocolos com entidades de carácter público e
privado tendo em vista a publicitação da sua existência e a obten-
ção de apoios e patrocínios, bem como a prestação de serviços de
natureza cultural, social e turística no âmbito da temática regionalista;

h) Editar jornais, revistas, livros ou outras publicações e produzir
cd�s, cassettes, discos, filmes, objectos de arte, programas de rádio e
televisão, que se insiram nos fins que o núcleo pretende atingir;

i) Programar iniciativas de valorização cultural e social, nomea-
damente cursos de formação de animadores, agentes culturais, diri-
gentes e técnicos associativos e outros;

j) Efectuar visitas de estudo, passeios turísticos, conferências,
exposições, sessões culturais, festivais, mostras e outras actividades
afins no concelho de Mora, em qualquer outro concelho ou no es-
trangeiro.

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

Está conforme o original na parte transcrita e certificada.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes 3000023624

CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DE SÃO BERNARDO

Constituição de associação

No dia 23 de Novembro de 1999, na Secretaria Notarial de Mato-
sinhos, perante mim, licenciado Aníbal Belo Antunes da Silva, no-
tário do 2.º Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Armando José Freitas Guedes, casado, natural da freguesia de
Vilela do Tâmega, concelho de Chaves, residente na Rua do Escul-
tor Alves Sousa, 470, Vila Nova de Gaia;

2.º Luís Carlos Rego Freitas Leal, casado, natural da freguesia de
Santo Ildefonso, concelho do Porto, residente na Rua de Adolfo
Casais Monteiro, 47, Porto;

3.º Rui Feliciano Lacerda Castro Ponte, casado, natural da fregue-
sia da Sé, concelho do Funchal, residente na Avenida Fabril do Norte,
1055, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

E disseram:
Que constituem entre si uma associação, que adopta a denomina-

ção Clube Português do Cão de São Bernardo, e tem a sua sede na
Rua de Barbosa du Bocage, 38, na cidade do Porto;

Que a referida associação tem por finalidade:
1) Promover o desenvolvimento do cão de São Bernardo em

Portugal como cão de raça, para conforme o escalão oficial ser
reconhecida pela Federação Cinológica Internacional (FCI);

2) Promover as acções consideradas mais eficientes para desen-
volver as características do Cão de São Bernardo como cão de uti-
lidade e de salvamento;

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

Assim o disseram e outorgaram.
Foi-me exibido o certificado de admissibilidade emitido pelo Re-

gisto Nacional de Pessoas Colectivas em 2 de Agosto de 1999.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo, em voz alta, na presença simultânea deles, fora das
horas regulamentares, às 18 horas, tendo verificado a identidade dos
outorgantes por conhecimento pessoal.

CAPÍTULO I

Organização e fins

ARTIGO 1.º

Denominação

Esta associação adopta a denominação de Clube Português do Cão
de São Bernardo.

ARTIGO 2.º

Sede

A associação tem a sua sede social na Rua de Barbosa du Bocage,
38, na cidade do Porto.

1 � A associação poderá abrir, encerrar ou transferir quaisquer
filiais ou delegações, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A acção do Clube Português do Cão de São Bernardo esten-
de-se a todo o território nacional.

CAPÍTULO II

Objectivos e meios de acção

ARTIGO 3.º

Os objectivos da associação são:
1) Promover o desenvolvimento do Cão de São Bernardo em

Portugal como cão de raça pura, conforme o escalão oficial reco-
nhecido pela Federação Cinológica Internacional (FCI);

2) Promover as acções consideradas mais eficientes para desen-
volver as características do Cão de São Bernardo em Portugal como
cão de utilidade e de salvamento.

ARTIGO 4.º

Os meios de acção para atingir esses objectivos são, entre outros:
1) Publicar e divulgar o estalão oficial da raça, homologado pela

Federação Cinológica Internacional;
2) Estabelecer os critérios e prestar auxílio técnico para a confir-

mação da raça;
3) Incentivar as relações entre os proprietários de exemplares da

raça de cão de São Bernardo e estabelecer relações de cooperação
com associações congéneres internacionais filiadas na FCI;

4) Possuir registos próprios, assim como cópias dos registos res-
peitantes ao livro de origens Português (LOP), registo inicial (RI) e
livro de reprodutores, que digam respeito à raça do cão de São Ber-
nardo, e incentivar a inscrição, por parte dos proprietários de exem-
plares da raça, nos livros referidos;

5) Publicar artigos, boletins e revistas, referentes às suas activida-
des e a assuntos técnicos, de acordo com as possibilidades do Clube,
recolhendo a colaboração de técnicos e especialistas reconhecidos;
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6) Criar e atribuir prémios que incentivem o desenvolvimento e
expansão da raça do cão de São Bernardo;

7) Designação de delegados regionais, que representarão o Clube
nas zonas onde o número de sócios o requeira.

ARTIGO 5.º

O Clube Português do Cão de São Bernardo tem os seguintes ob-
jectivos prioritários, a realizar em cada ano civil:

1) Organizar uma ou mais exposições especiais da raça, selecção
de reprodutores, confirmações, provas de trabalho, depois de devi-
damente aprovadas pelo Clube Português de Canicultura, com juízes
escolhidos pela direcção do Clube Português do Cão de São Bernardo,
ou com a sua aprovação;

2) Criação de um campeonato ibérico da raça do Cão de São Ber-
nardo, cuja organização, regulamentação e realização pertencerão,
em conjunto, ao Clube Português do Cão de São Bernardo e Clube
Espanhol do Cão de São Bernardo, com a devida aprovação do Clu-
be Português de Canicultura e da Real Sociedad Canina Española;

3) Criação de um campeonato nacional da raça do cão de São
Bernardo, devidamente aprovado pelo Clube Português de
Canicultura;

4) Preparar e propor para juízes especiais da raça, indivíduos es-
colhidos entre amadores e criadores da raça do Cão de São Bernardo,
cujos conhecimentos técnicos e qualidades morais tenham sido com-
provados, em conformidade com a alínea j) do artigo 2.º do capítulo I

dos estatutos do Clube Português de Canicultura.

CAPÍTULO III

Associações, admissões, quotas, direitos e deveres

ARTIGO 6.º

Número de sócios

A associação compõe-se de um número ilimitado de sócios, na-
cionais ou estrangeiros, pessoas singulares ou colectivas, interessa-
das na raça.

ARTIGO 7.º

Categorias de sócios

Os sócios poderão ser: fundadores, activos, honorários e benfei-
tores.

1 � Fundadores � os que tiverem participado na criação do Clu-
be ou os que aderirem a ele no prazo de um mês após a sua criação;

2 � Activos � os que forem admitidos pela direcção passado o
primeiro mês após a criação do Clube;

3 � Honorários � os que tenham prestado serviço relevante e
excepcional ao Clube Português do Cão de São Bernardo ou tenham
obtido posição de destaque no campo da cinologia. Os sócios hono-
rários são proclamados em assembleia geral, mediante proposta da
direcção. Os sócios honorários fazem parte do conselho consultivo;

4 � Benfeitores � os que desejam ajudar pecuniariamente o Clu-
be Português do Cão de São Bernardo e paguem uma quota anual
fixa no mínimo igual ao quíntuplo da fixada para os sócios fundado-
res e activos;

5 � O Clube Português do Cão de São Bernardo publicará anual-
mente, em boletim ou revista, a lista dos seus sócios com a respec-
tiva qualificação.

ARTIGO 8.º

Admissão

O pedido de admissão será dirigido por escrito ao presidente da
direcção do Clube Português do Cão de São Bernardo, acompanhado
da importância da jóia e da quota anual.

1 � A proposta de admissão deverá conter a assinatura de um
sócio fundador e assinatura de um sócio activo.

2 � A admissão ou a recusa serão notificados ao interessado por
escrito. Da decisão cabe recurso, a elaborar pelos sócios proponen-
tes, para a assembleia geral que se realizar na data mais próxima.

3 � No caso de recusa, serão devolvidas as importâncias pagas.
4 � Pelo facto da sua admissão, são aceites sem reservas, pelo

sócio, os estatutos e o regulamento interno do clube.
5 � Os indivíduos de menor idade só poderão ser admitidos como

sócios mediante expressa autorização de quem exerça o poder pa-
ternal ou tutela.

ARTIGO 9.º
Quotas

A assembleia geral aprovará em cada ano, e sob proposta da di-
recção, o valor da jóia de inscrição e o valor da quota anual, e serão
aplicáveis a partir do mês seguinte ao da assembleia geral que as
fixou, e serão igualmente exigíveis aos sócios a partir dessa data.

ARTIGO 10.º
Direitos

São direitos dos sócios:
1) Votar na assembleia geral;
2) Ser eleito em assembleia geral para os cargos sociais;
3) Obter da associação todas as informações e esclarecimentos

relacionados com a actividade do Clube e ainda com a raça do cão
de São Bernardo;

4) Assistir a todas as conferências, reuniões e manifestações efec-
tuadas pelo Clube;

5) Propor a admissão de novos sócios;
6) Propor a exclusão de sócios.

ARTIGO 11.º
Deveres

São deveres dos sócios:
1) Respeitar os presentes estatutos e o regulamento interno e

cumprir as deliberações da assembleia geral e demais órgãos sociais;
2) Participar nas acções empreendidas pelo Clube para prosse-

cução dos seus objectivos;
3) Manter um procedimento correcto nas relações sociais;
4 Participar activamente, directamente ou por procuração, nas

assembleias gerais. A não participação em duas assembleias gerais
consecutivas pode ser motivo de exclusão como sócio.

CAPÍTULO IV

Demissões, irradiações e exclusões

ARTIGO 12.º

A qualidade de sócio termina com a demissão com irradiação e
com exclusão.

1 � Demissão � o pedido de demissão tem de ser dirigido obri-
gatoriamente ao presidente da direcção, por carta registada, funda-
mentando os motivos de tal decisão. E só produzirá efeitos após
aceitação expressa, dada por escrito, pela direcção do Clube Portu-
guês do Cão de São Bernardo.

2 � Irradiação � o não pagamento da quota no prazo previsto
no artigo 10.º destes estatutos e, posteriormente, no prazo de um
mês após a advertência de tal facto, a efectuar obrigatoriamente
por carta registada, é motivo para a irradiação de sócio.

3 � Exclusão � por deliberação da direcção poderão ser excluí-
dos os sócios com base nos seguintes fundamentos:

a) Infracções aos estatutos e regulamento interno;
b) Injúrias à associação;
c) Fraudes cometidas em exposições ou concursos, realizados em

qualquer lugar ou país, qualquer que tenha sido o organizador ou
entidade responsável pelos mesmos;

d) Fraudes cometidas no preenchimento dos boletins, tais como
falsos registos, falsas declarações e condutas dolosas;

e) A não participação, por forma directa ou por procuração, em
duas assembleias gerais consecutivas;

f) Proceder a cruzamentos ilícitos, fraudes com ninhadas ou ca-
chorros, maus tratos e quaisquer outros actos que possam prejudicar
a raça do cão de São Bernardo.

4 � Só a decisão de exclusão é susceptível de recurso para a as-
sembleia geral, a interpor pelo sócio excluído.

CAPÍTULO V

Gestão da associação

ARTIGO 13.º

Órgãos

Os órgãos sociais da associação são os seguintes:
1) A assembleia geral é constituída pelo conjunto de todos os

sócios, no pleno uso dos seus direitos, e das suas deliberações não há
recurso, a não ser para os tribunais portugueses;
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2) O conselho fiscal é constituído por três membros de pleno
direito, sendo um o presidente e dois vogais, eleitos em assembleia
geral por um período de três anos e reelegíveis;

3) A direcção é o órgão executivo da associação e é composto
por um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um te-
soureiro e um número ímpar de vogais, nunca superior a cinco, to-
dos membros de pleno direito, eleitos em assembleia geral por um
período de três anos e reelegíveis;

4) O conselho consultivo é um órgão de consulta da direcção e os
seus pareceres não são vinculativos;

5) Os membros eleitos dos órgãos sociais em nenhum caso pode-
rão ser remunerados. No entanto, e se justificar a medida, a direc-
ção poderá contratar pessoal remunerado fora dos membros eleitos;

6) No caso de ocorrerem vagas em qualquer órgão dos cargos
sociais, o presidente de cada um desses órgãos preencherá as vagas
com sócios ou à sua escolha até que se realizem novas eleições den-
tro dos prazos estatutários.

ARTIGO 14.º
Assembleia geral

Organização, competência e funcionamento:
1) As reuniões da assembleia geral são presididas por uma mesa

constituída por um presidente e dois secretários, sócios de pleno
direito, eleitos por um período de três anos e reelegíveis;

2) A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
dentro dos primeiros três meses, para discutir, alterar e votar o ba-
lanço, as contas, o relatório da direcção e o parecer do conselho
fiscal. O presidente marcará a data definitiva da assembleia geral
depois de consultados os presidentes da direcção e do conselho fiscal;

3) A assembleia geral reúne extraordinariamente a pedido do pre-
sidente da direcção, ou a pedido de um mínimo de 45 sócios no ple-
no gozo dos seus direitos sociais, verificada esta condição à data do
pedido de convocatória, ou convocará por livre iniciativa do seu
presidente;

4) A convocatória da assembleia geral será assinada pelo presi-
dente da mesa.

a) Na primeira convocação a assembleia geral só poderá funcio-
nar validamente com a presença de, pelo menos, metade dos sócios
no pleno gozo dos seus direitos e verificada esta condição à data da
respectiva convocatória;

b) Em segunda convocação, a assembleia geral reunirá uma hora
depois e funcionará com qualquer número de associados.

c) Nos casos previstos no n.º 3 do artigo 14.º a assembleia geral
só funcionará validamente com a presença de todos os que pediram
a sua convocatória, independentemente de estarem preenchidas as
condições das alíneas a) e b) deste parágrafo.

d) Cada sócio não poderá representar mais de cinco sócios e to-
dos deverão estar no gozo de todos os seus direitos.

e) Se a assembleia geral tiver por fim a eleição dos órgãos sociais,
a respectiva convocação deve ser feita com a antecedência de 45 dias.

f) As propostas das candidaturas deverão constar de uma única
lista, englobando os três órgãos sociais: mesa da assembleia geral,
direcção e conselho fiscal, e deverão ser apresentadas ao presidente
da assembleia geral com uma antecedência mínima de 30 dias sobre
a data marcada para a assembleia geral.

g) Só poderão votar nas eleições para os cargos sociais e só po-
derão ser candidatos aos mesmos cargos sociais os sócios no pleno
gozo dos seus direitos e que tenham a qualidade de sócio há, pelo
menos, dois anos.

h) O regulamento interno a que alude o item único do artigo 1.º
regulamentará com mais pormenor as matérias referentes aos actos
eleitorais e funcionamento da assembleia geral, entre outras.

ARTIGO 15.º
Conselho fiscal

Competências:
1) O conselho fiscal fiscalizará anualmente as contas da associa-

ção, sobre as quais terá de dar o seu parecer até 30 dias antes da data
marcada para a realização de cada assembleia geral ordinária;

2) O conselho fiscal dará igualmente o seu parecer sobre a acção
desenvolvida na generalidade pela direcção no fim de cada mandato;

3) O conselho fiscal mantém igualmente as competências previs-
tas no artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

Direcção

Composição, funcionamento e atribuições:
1 � a) A direcção é o órgão executivo a quem compete a gestão

da associação e reunirá periodicamente com um quórum de metade

mais um do número de membros eleitos, pelo menos de dois em
dois meses, sendo as decisões tomadas por maioria absoluta dos ele-
mentos presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade em
caso de empate;

b) As deliberações sobre alterações de estatutos exigem o voto
favorável de três quartos dos associados presentes;

c) As deliberações sobre alterações e dissolução ou prorrogação
de pessoa colectiva requerem o voto favorável de três quartos dos
associados todos;

2) Fazem parte das atribuições da direcção:
a) Representar o Clube Português do Cão de São Bernardo em

todos os seus actos;
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições dos presentes estatutos

e do regulamento interno;
c) Gerir administrativa e economicamente o Clube;
d) Apresentar anualmente as contas do Clube;
e) Nomear comissões especiais, constituídas por sócios e presidi-

das obrigatoriamente por um membro da direcção, encarregadas do
estudo em várias questões relacionadas com a raça do Cão de São
Bernardo, nomeadamente:

1) Negociação com o Club Español del Perro San Bernardo sobre
a criação de um campeonato ibérico e respectiva regulamentação;

2) Regulamento de um campenato nacional e de exposições espe-
ciais da raça, em conjunto e de acordo com as directivas do Clube
Português de Canicultura;

f) Indicar, como membros de pleno direito do conselho consulti-
vo, pessoas de reconhecida idoneidade no ramo da cinofilia e muito
em particular nos domínios da raça do cão de São Bernardo, os quais
deverão ser obrigatoriamente sócios do Clube Português do Cão de
São Bernardo;

3) São ainda atribuições particulares de cada membro da direcção
as seguintes:

Ao presidente:
Compete-lhe representar a direcção em todos os seus actos inter-

nos e externos;
Dirigir e convocar as reuniões de direcção;
Solicitar a convocação extraordinária da assembleia geral;
Assinar as ordens de pagamento juntamente com o tesoureiro;
Servir de elemento de ligação, como representante, entre o Clube

Português do Cão de São Bernardo e o Clube Português de
Canicultura.

Ao vice-presidente:
Compete-lhe substituir o presidente, com todos os seus poderes,

em caso de ausência, demissão, impedimento legal, doença ou morte.
Ao secretário-geral:
Compete-lhe dirigir e organizar o expediente geral do Clube;
Organizar e manter actualizado o registo geral dos sócios de ple-

no gozo dos seus direitos;
Representar o Clube Português do Cão de São Bernardo, por dele-

gação expressa da direcção.
Ao tesoureiro:
Compete-lhe promover a cobrança de tudo o que seja devido à

associação, assim como a liquidação das despesas;
Organizar a contabilidade do Clube e manter o arquivo contabilís-

tico e respectivos registos perfeitamente actualizados;
Elaborar anualmente o balanço e as contas a apresentar à assem-

bleia geral, depois de previamente examinadas pelo conselho fiscal.
Aos vogais:
Devem coadjuvar os restantes membros da direcção, de acordo

com as indicações do presidente da direcção;
4) A participação de cada membro da direcção nas reuniões deste

órgão social só pode ser feita de forma directa e presencial, pelo
que na deliberações tomadas nas reuniões de direcção não são per-
mitidas intervenções por procuração ou por representação.

ARTIGO 17.º

O conselho consultivo é composto de membros por inerência e
de membros nomeados, a saber:

1 a) São membros por inerência: os membros do conselho fiscal,
os membros da mesa da assembleia geral e os sócios honorários;

b) São membros nomeados: os sócios aprovados em reunião de
direcção, e os sócios propostos por, pelo menos, 25 sócios e apro-
vados em assembleia geral por maioria de dois terços dos sócios pre-
sentes; em cada assembleia geral extraordinária não podem ser pro-
postos para o conselho consultivo mais do que dois sócios;

c) O conselho consultivo não pode ter em cada momento mais
do que 12 membros;

2) A direcção deverá pedir o parecer ao conselho consultivo nos
seguintes casos:

a) Artigo 4.º � n.º 6 dos estatutos;
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b) Artigo 5.º � todos os parágrafos dos estatutos;
c) Artigo 9.º dos estatutos;
d) Aquando da constituição das comissões especiais previstas nos

n.os 1 e 2 da alínea e) do item 1.º do artigo 16.º dos estatutos;
3) O conselho consultivo reunirá sempre que a direcção lhe soli-

cite o seu parecer, sendo as suas decisões tomadas por maioria sim-
ples dos membros presentes, e reunirá validamente desde que este-
jam presentes, pelo menos, metade dos seus membros;

4) Presidirá ao conselho consultivo o presidente da assembleia
geral, que assinará as respectivas convocatórias, e que em caso de
impedimento ou outras impossibilidade será substituído pelo presi-
dente do conselho fiscal;

5) Mesmo não sendo vinculativos os seus pareceres, e mesmo que
a direcção os não solicite, deverá o conselho consultivo pronunci-
ar-se nos casos previstos no n.º 2 deste artigo promovendo a reu-
nião dos seus membros na impossibilidade de tal se verificar, o pre-
sidente do conselho consultivo deverá comunicar por escrito tal facto
à direcção.

ARTIGO 18.º

Dissolução do Clube

Só a assembleia geral extraordinária poderá deliberar sobre a dis-
solução do Clube Português do Cão de São Bernardo, e a decisão
terá de ser tomada por, pelo menos, 75% dos sócios presentes.
Aprovada a dissolução, a liquidação do Clube Português do Cão de
São Bernardo far-se-á nos termos da lei, nomeando a assembleia geral
que deliberou a dissolução um mínimo de três sócios que actuarão
como liquidadores.

ARTIGO 19.º

Modificação dos estatutos

Qualquer alteração aos estatutos e ao regulamento interno terão
de ser deliberados por maioria de dois terços em assembleia geral.

ARTIGO 20.º
Dos fundos

Constituem fundos próprios do Clube e por ele administrados:
1) As quotas e jóias pagas pelos sócios;
2) As dádivas;
3) As subvenções e os fundos obtidos nas demonstrações e expo-

sições caninas organizadas pelo Clube, assim como as obtidas na
sequência de apelos sociais ou públicos.

ARTIGO 21.º

No prosseguimento dos seus objectivos o Clube Português do Cão
de São Bernardo deverá manter-se absoluta e rigorosamente inde-
pendente de quaisquer actuações ou intromissões de carácter políti-
co ou religioso.

ARTIGO 22.º
Emblema

Será criado um emblema ou insígnia da associação, que será opor-
tunamente fixado por decisão da sua direcção, a ratificar posterior-
mente em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000023119

CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL
DE SÃO TEOTÓNIO DE VISEU

Extracto

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada neste Cartório, a
fl. 32 do livro de notas n.º 63-I, foi feita a escritura de alteração de
estatutos da associação denominada Casa do Pessoal do Hospital de
São Teotónio de Viseu, com sede nesta cidade de Viseu, tendo sido
alterada a redacção dos artigos 2.º, 4.º, 6.º, 15.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º
e 24.º, sendo alterada a sede para a freguesia de Santa Maria de Vi-
seu, concelho de Viseu, os quais ficaram com a seguinte nova redac-
ção:

ARTIGO 2.º
Finalidades

1 � As finalidades da associação serão de natureza cultural, des-
portiva, recreativa e económica/social e visarão quer o aproveita-

mento dos tempos livres dos sócios e seus familiares, quer o apoio
geral que a associação seja capaz de proporcionar aos seus associa-
dos, que excluídos de honorários, só a podem integrar os trabalha-
dores do Hospital de São Teotónio � Viseu ou aqueles que nessa
qualidade passem à situação de aposentados e os trabalhadores das
empresas às quais o hospital concessione serviços, enquanto presta-
rem serviço na instituição.

2 � Para a prossecução dos seus fins, referidos global e generica-
mente no n.º 1, a associação desenvolverá iniciativas, nomeadamente:

a) Realização de conferências e palestras culturais, organização
de cursos de formação cultural, criação e direcção de biblioteca e de
um museu;

b) Orientação de visitas de estudo a locais de interesse educativo,
passeios, excursões, viagens e manifestações de carácter cultural e
recreativo;

c) Criação e desenvolvimento de agrupamentos artísticos, reali-
zação de sessões culturais e recreativas, festas, programas musicais e
radiofónicos, espectáculos de teatro e cinema;

d) Fomento e manutenção de actividades básicas dentro da disci-
plina própria da educação física;

e) Criação de estruturas e desenvolvimento de acções que se apli-
cam aos filhos dos associados;

f) Fomento do movimento cooperativo, em especial no campo
das cooperativas de consumo.

§ único. A enumeração do n.º 2 não é impeditiva de que a asso-
ciação promova qualquer outra actividade no âmbito das suas  fina-
lidades.

ARTIGO 4.º

Sede

A sede da associação será nas instalações do Hospital de São Teo-
tónio de Viseu, freguesia de Santa Maria, concelho e cidade de Vi-
seu.

ARTIGO 6.º

Sócios efectivos

Poderão ser sócios efectivos da associação:
a) Os trabalhadores do hospital de São Teotónio � Viseu;
b) Os ex-trabalhadores do Hospital de São Teotónio � Viseu, que

nessa qualidade passem à situação de aposentados;
c) Os trabalhadores das empresas às quais o hospital concessione

serviços, enquanto prestarem serviço na instituição.

ARTIGO 15.º

Disposições comuns

1 � A eleição dos titulares da direcção e do conselho fiscal é
efectuado por listas independentes das quais deverão constar os
mandatos indicados na composição de cada órgão.

2 � A mesa da assembleia geral será eleita por lista da qual cons-
tarão os candidatos efectivos e suplentes indicados no artigo 18.º

3 � O facto das listas serem independentes não impede que todas
as eleições sejam efectuadas na mesa da assembleia geral.

4 � Os mandatos dos membros da direcção, do conselho fiscal e
da mesa da assembleia geral são de dois anos. Se algum facto impe-
dir a que este seja integralmente cumprido, os novos titulares elei-
tos iniciarão um mandato completo.

5 � As eleições referentes ao ponto anterior serão efectuadas
sempre entre o dia 1 a 15 de Dezembro.

6 � A tomada de posse dos novos órgãos sociais decorrerá entre
5 e 10 de Janeiro do ano seguinte.

7 � De cada reunião será elaborada acta pelos secretários ou quem
desempenhar as suas funções, que deverá ser assinada pelos presi-
dentes da direcção, do conselho fiscal ou da mesa da assembleia geral,
consoante a natureza da reunião.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

1 � A assembleia geral elegerá uma mesa à qual competirão os
direitos e deveres especificados no presente estatuto.

2 � Constituirão a mesa da assembleia geral um presidente, um
vice-presidente e dois secretários. Da lista presente à eleição cons-
tarão ainda dois elementos suplentes ao cargo de secretariado.

3 � A mesa da assembleia geral considera-se automaticamente
demissionária pela demissão do presidente e se o vice-presidente não
o puder ou quiser substituir, ou pela existência de menos de dois
secretários, após a chamada de suplentes. A situação de demissionária
não isenta os titulares da mesa de procederem ao tratamento dos
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assuntos urgentes ou indispensáveis da sua competência, até que seja
eleita uma nova mesa da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Reuniões ordinárias e extraordinárias
da assembleia geral

1 � A assembleia geral terá duas reuniões ordinárias em cada ano
civil:

a) A primeira realizar-se-á até ao dia 28 de Fevereiro e visará a
aprovação do relatório da direcção, do balanço e contas do ano tran-
sacto;

b) A segunda realizar-se-á até ao dia 30 de Novembro e visará a
aprovação do orçamento e o plano de actividades para o seguinte;

c) Nos anos em que há eleições, a segunda reunião ordinária rea-
lizar-se-á até 28 de Fevereiro do ano seguinte.

2 � Realizar-se-á, em princípio, de dois em dois anos, ou quando
as circunstâncias o exigirem, a assembleia geral extraordinária para
a eleição dos titulares da direcção e do conselho fiscal.

3 � Realizar-se-ão assembleias gerais extraordinárias, com qual-
quer outra ordem de trabalhos, desde que reunidos os requisitos dos
artigos seguintes.

ARTIGO 20.º

Convocação da assembleia geral

1 � A assembleia geral é convocada:
a) Pela mesa da assembleia geral, a pedido da direcção, do conse-

lho fiscal ou por sua própria iniciativa;
b) Pela direcção;
c) Por um mínimo de 10% dos sócios com direito a voto.
2 � A convocação é por aviso a ser distribuído pelos vários ser-

viços, afixado na sede e noutros locais, dele constando o dia, hora,
local e ordem de trabalho.

3 � A convocação é feita até 15 dias antes da data prevista para
a realização da assembleia geral.

4 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiverem presentes mais de metade dos associados com direito a
voto, ou meia hora depois com qualquer número presente.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 22.º

Natureza, composição e situação demissionária

1 � A direcção é o órgão administrativo da associação, cabendo-
lhe a gestão do mesmo e a execução das deliberações da assembleia
geral.

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

3 � A direcção considera-se demissionária, por vontade própria,
por demissão do presidente, se o vice-presidente não o puder subs-
tituir, ou por estarem demissionários mais de metade dos seus ele-
mentos.

ARTIGO 24.º

Convocação, realização de reuniões e deliberações

1 � A direcção reunirá sempre que julgar conveniente por con-
vocação do presidente e, obrigatoriamente, uma vez por mês.

2 � Para obrigar a associação são necessárias e bastantes as assi-
naturas conjuntas de dois membros da direcção.

3 � Nos casos de mero expediente bastará a assinatura de qual-
quer membro da direcção. 3000022716

CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DE SÃO BERNARDO

Alteração de estatutos

No dia 14 de Junho de 2000, na Secretaria Notarial de Matosi-
nhos, perante mim, licenciado Aníbal Belo Antunes da Silva, notá-
rio do 2.º Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Armando José Freitas Guedes, casado, natural da freguesia de
Vilela do Tâmega, concelho de Chaves, residente na Rua do Escul-
tor Alves Sousa, 470, Vila Nova de Gaia;

2.º Luís Carlos Grego Freitas Leal, casado, natural da freguesia de
Santo Ildefonso, concelho do Porto, residente na Rua de Adolfo
Casais Monteiro, 47, Porto;

3.º Rui Feliciano Lacerda Castro Ponte, casado, natural da fregue-
sia da Sé, concelho do Funchal, residente na Avenida Fabril do Norte,
1055, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

E disseram:
Que pela escritura lavrada em 23 de Novembro de 1999, exarada

a fl. 135 v.º do livro de notas n.º 70-H, constituíram uma associa-
ção que adoptou a denominação Clube Português do Cão de São
Bernardo, e tem a sua sede na Rua de Barbosa du Bocage, 38, na
cidade do Porto;

Que aquela associação ficou a reger-se pelos estatutos constantes
de um documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º
do Código do Notariado, que complementou aquela escritura;

Que, por esta escritura, vêm alterar aqueles estatutos quanto ao
n.º 3 do artigo 14.º, quando ao artigo 18.º e quanto ao artigo 19.º,
eliminando-se as alíneas b) e c) do artigo 16.º, ficando com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 14.º

3 � A assembleia geral reúne extraordinariamente a pedido do
presidente da direcção, ou a pedido de um conjunto de associados
não inferior à quinta parte da sua totalidade, no pleno gozo dos seus
direitos sociais, verificada esta condição à data da convocatória.

ARTIGO 18.º

Só a assembleia geral extraordinária poderá deliberar a dissolução
do Clube Português do Cão de São Bernardo, requerendo a delibera-
ção o voto favorável de três quartos do número de todos os associa-
dos. Aprovada a dissolução e liquidação do Clube Português do Cão
de São Bernardo far-se-á nos termos da lei, nomeando a assembleia
geral que deliberou a dissolução um mínimo de três sócios que actu-
arão como liquidadores.

ARTIGO 19.º

Qualquer deliberação sobre alterações aos estatutos e ao regula-
mento interno terão de ser deliberados com o voto favorável de
três quartos do número dos associados presentes.

Que deste modo se rectifica aquela no sentido acima exposto e
que em tudo o mais se mantém o constante daquele título.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo em voz alta na presença simultânea deles, tendo veri-
ficado a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000023124

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO TÉNIS DE MESA
DA REGIÃO CENTRO

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2002, lavrada a
fl. 97 do livro n.º 175-D do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo
da licenciada Maria Dina de Freitas Alves Martins, notária do mes-
mo, foi constituída uma Associação sem fins lucrativos com a de-
nominação em epígrafe, abreviadamente designada por AATMRC,
com sede em Coimbra, no Estádio Municipal de Coimbra.

A Associação tem por objecto a organização de provas da moda-
lidade de ténis de mesa e outras actividades para a ocupação dos
tempos livres das camadas jovens.

Haverá associados infantis, iniciados cadetes, juniores, seniores,
por escalões de acordo com a idade e honorários, as pessoas singu-
lares ou colectivas que hajam contribuído significativamente para o
prestígio e desenvolvimento da AATMRC, ou lhe tenham prestado
serviços relevantes.

A qualidade de associado da AATMRC é solicitada mediante apre-
sentação pelo interessado de uma declaração subscrita por dois asso-
ciados no pleno gozo dos seus direitos e ainda pelos pais ou tutores
no caso de infantis ou juvenis.

A sua duração é por tempo indeterminado.

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

30 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria José Lopes Montes
André. 3000023242

ROTARY CLUB DE VISEU

Certifico que, por escritura de 22 de Outubro de 2001, exarada a
fl. 103 do livro de notas n.º 313-H do 2.º Cartório Notarial de Vi-
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seu, a cargo do notário, licenciado Sebastião Marques Antunes, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua Formosa, 113, 1.º, direito, da cidade e concelho de Viseu,
e tem por objecto estimular e fomentar o ideal de servir, como base
de todo o empreendimento digno, promovendo e apoiando:

a) O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz
de proporcionar oportunidades de servir;

b) O reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a difu-
são das normas de ética profissional;

c) A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um
na sua vida pública e privada e pela realização de obras de interesse
comum; e

d) A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a
consolidação das boas relações da cooperação e da paz entre as
nações.

E tem por órgãos essenciais a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000014738

AMF � ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU
NACIONAL FERROVIÁRIO

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2002, lavrada de
fl. 11 a fl. 13 do livro de notas para escrituras diversas n.º 117-F do
Cartório Notarial de Rio Maior, foi constituída uma associação de-
nominada AMF � Associação de Amigos do Museu Nacional Fer-
roviário, com sede no edifício Museu Nacional Ferroviário, estação
dos caminhos-de-ferro, freguesia e concelho do Entroncamento, e
tem por objecto:

1) Defesa e promoção do Museu Nacional Ferroviário;
2) Investigação e recolha de elementos históricos ligados à

ferrovia;
3) Divulgação e publicação de documentação relativa à museolo-

gia ferroviária;
4) Divulgação e comunicação de efemérides;
5) Elaboração de uma publicação periódica sobre a actividade do

Museu Nacional Ferroviário e temática ferroviária.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2002. � A Notária, Ana Cristina Bento Rolo.
3000005869

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE CAMBRA

Sede: Igreja, Cambra, Vouzela

Extracto

Certifico que, por escritura lavrada no dia 10 do corrente mês, a
fl. 79 do livro de notas n.º 138-C do Cartório Notarial de Oliveira
de Frades, a cargo do notário, António Maria Nunes Tavares, foi
constituída a Associação acima referenciada, que tem por objecto
caça, pesca e afins.

Está conforme o original, o que certifico.

10 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Odete Marques
Ladeira Ferreira. 3000011249

A. C. R. D. G. � ASSOCIAÇÃO CULTURAL,
RECREATIVA E DESPORTIVA DE GROU

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2002, lavrada a
fls. 128 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 94-
F do 1.º Cartório Notarial de Tomar, a cargo da notária, licenciada
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente, foi constituída uma associa-
ção com a denominação de A. C. R. D. G. � Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva de Grou, designada por A. C. R. D. G., ou
simplesmente por Associação, e tem a sua sede no lugar de Grou,
freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar.

A associação é uma associação cultural e recreativa sem fins lu-
crativos.

Os associados da A. C. R. D. G. � Associação Cultural, Recreati-
va e Desportiva de Grou integrarão as seguintes categorias: funda-

dores, efectivos, beneméritos, honorários, estudantes e correspon-
dentes.

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

Está conforme.

15 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alzira Palma San-
ches Ferreira. 3000011438

ASSOCIAÇÃO PORTUCALENSE DE ARTES MARCIAIS

Certifico que, pela escritura lavrada no dia 17 de Janeiro de 2002,
no livro de escrituras diversas n.º 85-B, a fl. 53, no 6.º Cartório
Notarial do Porto, foram alterados os estatutos da Associação de-
nominada Associação Portucalense de Artes Marciais, com sede na
Estrada Exterior da Circunvalação, 2947, 1.º, frente, Rio Tinto,
Gondomar, quanto aos artigos 26.º (presidência), n.º 2 do artigo 27.º
(competências da presidência) e adita um novo número a este ar-
tigo, que passa a ser o 4.º, e n.º 1 do artigo 28.º (constituição da
direcção).

23 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000015177

ONDA VERDE � ASSOCIAÇÃO JUVENIL
DE AMBIENTE E JUVENTUDE

Certifico que, por escritura realizada a 22 de Janeiro de 2002,
iniciada a fl. 56 do livro de notas n.º 213-B do 2.º Cartório Notarial
de Vila Nova de Gaia, a cargo do notário, licenciado Alberto da Costa
Santos, foi outorgada uma escritura de alteração dos estatutos da
associação denominada Onda Verde � Associação Juvenil de Ambi-
ente e Aventura, com sede na Rua de 5 de Outubro, 193, freguesia
de Avintes, deste concelho.

O artigo 2.º tem a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Objectivos

A associação tem por objectivos estudar, defender e conservar os
valores naturais e culturais. Promoção de educação ambiental nas
escolas. Realização de expedições, acções, visitas de estudo e outras
actividades de ar livre. Promoção de acções de formação profissional.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, Joaquim Manuel
Pereira de Oliveira. 3000015147

GRUPO MOTARD�S OS PELINTRAS

Certifico, nos termos do artigo 168.º, n.º 2, do Código Civil, que,
por escritura de 7 de Fevereiro de 2002, exarada a fls. 111 e seguin-
tes do respectivo livro de notas n.º 152-D do Cartório Notarial de
Peniche, a cargo do notário, João António Pinto Diniz Ferreira, foi
constituída uma associação denominada Grupo Motard�s os Pelin-
tras, com os seguintes estatutos:

1.º

O Grupo Motard�s os Pelintras tem por objecto a promoção e
divulgação do motociclismo de lazer, a promoção do convívio soci-
al, cultural, desportivo e recreativo.

2.º

A sua sede é no Beco dos Santos, 2, no lugar de Bufarda, freguesia
de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

3.º

Haverá uma única categoria de associados, sem limite de número,
e a sua admissão é feita pela direcção, por proposta de um associado
no uso pleno dos seus direitos.

4.º

São deveres dos associados respeitar e cumprir os presentes esta-
tutos e mais regulamentos internos e todas as deliberações sociais,
exercer gratuitamente os cargos para que forem eleitos ou nomea-
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dos e pagar as suas quotas ou contribuições aprovadas pela assem-
bleia geral.

5.º

1 � As associados podem ser excluídos por deliberação da assem-
bleia geral em resultado da prática de actos que impliquem a viola-
ção grave dos deveres de associado.

2 � Os associados podem exonerar-se a qualquer momento, des-
de que paguem as suas dívidas para com a associação.

6.º

São órgãos da associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) E o conselho fiscal.

7.º

1 � A competência, forma de convocação e funcionamento da
assembleia geral são as prescritas nos artigos de 172.º a 179.º do
Código Civil.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por três associados,
competindo-lhe convocar e dirigir as reuniões das assembleias gerais
e elaborar as respectivas actas.

8.º

A direcção é composta por três associados e compete-lhe a admi-
nistração e a representação da associação.

9.º

O conselho fiscal é composto por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção e veri-
ficar e dar parecer sobre as contas e relatórios da direcção.

10.º

1 � A eleição dos titulares dos órgãos da associação é feita pela
assembleia geral, por escrutínio secreto e directo.

2 � Os mandatos terão a duração de dois anos.

11.º

Os associados pagarão as quotas cujos montantes são fixados em
assembleia geral.

12.º

No que estes estatutos sejam omissos aplica-se a lei geral e o re-
gulamento geral interno, cuja aprovação e alteração são da compe-
tência da assembleia geral.

É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o
original na parte reproduzida.

7 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Zélia Maria Rosa
Duarte Mateus. 3000018711

ACIPA � ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMERCIAIS
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DE PORTO E BRAGA

Constituição de associação

No dia 22 de Janeiro do ano de 2001, na Secretaria Notarial de
Matosinhos, perante mim, licenciado Aníbal Belo Antunes da Silva,
notário do 2.º Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Carneiro Ferreira Mendes, casado, natural da fregue-
sia de Meixomil, concelho de Paços de Ferreira, residente habitual-
mente na Rua do Parque, freguesia de Pena Maior, concelho de Paços
de Ferreira, contribuinte fiscal n.º 116668237;

2.º Fernando José Monteiro Palhinhas, casado, natural da fregue-
sia de Paranhos, concelho do Porto, residente habitualmente na Rua
de Mota Pinto, 124, 4.º, frente, na cidade do Porto, contribuinte
fiscal n.º 169679993;

3.º Beijamim Ribeiro de Araújo, casado, natural da freguesia de
Cabreiros, concelho de Braga, residente habitualmente na Rua do
Arquitecto Vinagre, 6, concelho de Barcelos, contribuinte fiscal
n.º 171172744;

4.º Augusto José Moreira Rodrigues Leitão, casado, natural da
freguesia de Massarelos, concelho do Porto, residente habitualmen-
te na Rua de Maria Lina Alves Maia, 66, torre A, 10.º, esquerdo,
oeste, na Maia, contribuinte fiscal n.º 152947884;

5.º Francisco José Luís Vicente, casado, natural da freguesia de
Vilarinho de Castanheira, concelho de Carrazeda de Anciães, resi-
dente habitualmente na Rua de Lopes das Neves, 40, em Valongo,
contribuinte fiscal n.º 162108877.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, é constituída uma associação sem fins

lucrativos com a denominação ACIPA � Associação dos Agentes
Comerciais de Veículos Automóveis de Porto e Braga, com sede no
Porto, na Rua do Aval de Cima, 233;

Que a associação tem como objecto defesa dos legítimos direitos
e interesses dos associados, nomeadamente promovendo e estimu-
lando acções de colaboração entre os associados tendentes a dina-
mizar a gestão dos seus negócios e a afirmar e reforçar os laços de
solidariedade que unem os associados entre si e nas suas relações com
terceiros.

Tendo em vista a prossecução do seu objecto social, a associação
propõe-se, nomeadamente:

a) Afirmar e reforçar os laços de solidariedade que unem os agen-
tes Citroën do Porto e Braga entre si, bem como nas suas relações
com o concessionário Filinto Mota, S. A., e com a representada
Automóveis Citroën de Portugal, S. A.;

b) Promover e estimular acções de colaboração entre os associa-
dos da ACIPA tendentes a dinamizar a gestão dos seus negócios;

c) Constituir os princípios e bases susceptíveis de reger as rela-
ções entre associados, entre estes e o concessionário e a represen-
tada Citroën, bem como as relações entre associados e qualquer or-
ganismo público e privado;

d) Promover acções concertadas de zelo e defesa da posição con-
tratual dos associados relativamente à posição contratual do con-
cessionário Filinto Mota, S. A.;

e) Dirimir efectuais conflitos de interesse entre os associados,
entre estes e outros agentes Citroën ou entre os associados e os
concessionários e a representada Citroën;

f) Organizar acções de promoção e ou publicidade colectiva;
g) Promover e concretizar a posição da associação relativamente

a qualquer contrato, comercial ou não, a celebrar com organismos
públicos ou privados;

h) Ajudar os associados em eventuais sinistros ou qualquer dificul-
dade em particular;

Que a associação se regulará pelos estatutos elaborados nos ter-
mos do artigo 64.º do Código do Notariado;

Que tem perfeito conhecimento do conteúdo do aludido do-
cumento complementar, pelo que é dispensada sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo: o aludido documento complementar.
Exibiram-me: o certificado da denominação aprovada para a as-

sociação, emitido em 16 de Novembro de 2000 pelo Registo Nacio-
nal de Pessoas Colectivas.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo, em voz alta, na presença simultânea deles, pelas
17 horas e 25 minutos.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

É constituída uma associação denominada ACIPA � Associação
dos Agentes Comerciais de Veículos Automóveis de Porto e Braga.

ARTIGO 2.º

A sua sede é no Porto, na Rua Aval de Cima, 233.

ARTIGO 3.º

A associação, que não tem quaisquer finalidades lucrativas nem
prossegue fins políticos, tem como objecto a defesa dos legítimos
direitos e interesses dos associados, promovendo e estimulando ac-
ções de colaboração entre os associados, tendentes a dinamizar a
gestão dos seus negócios e a afirmar e reforçar os laços de solidari-
edade que unem os associados entre si e nas suas relações com ter-
ceiros.

Tendo em vista a prossecução do seu objecto social, a associação
propõe-se a, nomeadamente:

a) Afirmar e reforçar os laços de solidariedade que unem os agen-
tes Citroën do Porto e Braga entre si, bem como nas suas relações
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com o concessionário Filinto Mota, S. A., e com a representada
Automóveis Citroën de Portugal, S. A.;

b) Promover e estimular acções de colaboração entre os associa-
dos da ACIPA tendentes a dinamizar a gestão dos seus negócios;

c) Constituir os princípios e bases susceptíveis de reger as rela-
ções entre associados, entre estes e o concessionário e a represen-
tada Citroën, bem como as relações entre associados e qualquer or-
ganismo público e privado;

d) Promover acções concertadas de zelo e defesa da posição con-
tratual dos associados relativamente à posição contratual do con-
cessionário Filinto Mota, S. A.;

e) Dirimir eventuais conflitos de interesse entre os associados,
entre estes e outros agentes Citroën ou entre os associados e os
concessionários e a representada Citroën;

f) Organizar acções de promoção e ou publicidade colectiva;
g) Promover e concretizar a posição da associação relativamente

a qualquer contrato, comercial ou não, a celebrar com organismos
públicos ou privados;

h) Ajudar os associados em eventuais sinistros ou qualquer dificul-
dade em particular.

ARTIGO 4.º

A duração da associação é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 5.º

1 � São associados todas as pessoas físicas ou colectivas que, sendo
agentes do concessionário Filinto Mota, S. A., e exercendo a sua
actividade comercial nos distritos do Porto e de Braga, subscrevam
os presentes estatutos ou venham a fazê-lo, manifestando assim a
sua vontade em associar-se.

2 � Os associados pessoas colectivas serão representados pelos
seus administradores ou gerentes, ou por quem estes designarem.

3 � Cada associado poderá estar representado apenas num único
órgão associativo, devendo, para tanto, indicar previamente qual o
seu representante para efeito de eleição.

4 � A direcção poderá recusar a admissão de agentes que tenham
já sofrido a pena de expulsão.

5 � Da recusa de admissão supra-referida, poderá o candidato
recorrer para a assembleia geral no prazo de 60 dias.

ARTIGO 6.º

A qualidade de associado perde-se, entre outras, pelas seguintes
causas:

a) Morte ou incapacidade devidamente comprovada ou extinção
da pessoa colectiva;

b) Simples vontade do associado manifestada por escrito em car-
ta registada endereçada à direcção;

c) Pela perda da qualidade de agente;
d) Pelo incumprimento de algum dever que aos associados caiba

cumprir.
ARTIGO 7.º

1 � Os motivos estipulados nas alíneas a), b) e c) do artigo an-
terior determinam a perda imediata da qualidade de associado.

2 � A perda da qualidade de associado referida na alínea d) do
artigo anterior será determinada depois de observado o seguinte pro-
cedimento:

Após a verificação da falta de cumprimento, a direcção, por meio
de carta registada com aviso de recepção, notificará o associado na
morada constante registada na associação para que este, no prazo
de 15 dias, esclareça a sua situação;

Após o decurso daquele prazo, a direcção formulará uma decisão;
Da decisão de exclusão do associado, no prazo de 15 dias conta-

dos do dia da notificação da decisão, cabe recurso para a assembleia
geral, a qual decidirá, no prazo máximo de seis meses, em reunião
extraordinária, convocada para o efeito pelo presidente;

Enquanto o recurso estiver pendente de resolução, os direitos do
associado permanecerão suspensos;

Da decisão da assembleia geral não cabe recurso.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Eleger os membros dos órgãos directivos da associação e ser

eleito para os mesmos;
b) Assistir, intervir e votar nas reuniões da assembleia geral;

c) Expressar livremente as suas opiniões de interesse profissional
pertinentes para a associação, bem como apresentar propostas e
petições aos órgãos associativos;

d) Utilizar os serviços da associação nos termos definidos pela
direcção.

São deveres dos associados:
a) Pagar as quotas propostas pela direcção e aprovadas em as-

sembleia geral;
b) Cumprir e satisfazer as normas e instruções emanadas da direc-

ção ou da assembleia geral;
c) Promover e cooperar com a associação no prosseguimento dos

seus objectivos;
d) Desempenhar, de forma gratuita, os cargos para que foram

eleitos;
e) Facultar todas as informações que lhes sejam solicitadas, espe-

cialmente as que contribuam directamente para a consecução dos
objectivos da associação.

CAPÍTUO III
Dos órgãos

ARTIGO 9.º

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

2 � Os órgãos associativos serão eleitos por um período de dois
anos, podendo ser reeleitos por igual período de tempo.

SECÇÃO I
Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia é o órgão máximo da associação e é constituída por
todos os associados no pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral considerar-se-á validamente constituída, em
primeira convocação, quando estiverem presentes ou devidamente
representados, pelo menos, dois terços da totalidade dos associados
no pleno uso dos seus direitos. Em segunda convocação, a assem-
bleia considerar-se-á validamente constituída qualquer que seja o
número de associados presentes. Entre a reunião em primeira con-
vocação e a reunião por segunda convocatória não pode mediar
espaço de tempo inferior a uma hora. Os associados poderão fazer-
-se representar por outro associado que tenha direito de voto na
assembleia geral, não podendo qualquer associado representar mais
do que um outro ou, em alternativa e no caso de tratar-se de pessoa
colectiva, poderá o associado fazer-se representar por outro repre-
sentante legal. A representação, em qualquer dos casos, poderá cons-
tar de simples carta assinada pelo associado representado.

ARTIGO 12.º

A assembleia reúne ordinariamente uma vez em cada ano até ao
dia 28 do mês de Fevereiro e extraordinariamente reunirá sempre
que a direcção considere necessário, em caso de solicitação de, pelo
menos, um quinto de todos os associados ou em sede de apreciação
de recurso previsto no artigo 7.º

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente, um
secretário e um vogal eleitos de entre os associados.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas pelo respectivo presiden-
te com, pelo menos, 10 dias de antecedência, mediante carta regis-
tada com aviso de recepção. Da convocatória constará o local, dia,
hora da reunião e ordem do dia.

ARTIGO 15.º

A assembleia será presidida pelo presidente e secretariada pelo
secretário. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de
votos dos associados presentes, excepto as que envolvam alterações
aos estatutos ou dissolução da associação, as quais necessitarão de
ser aprovadas por todos os associados presentes. Serão lavradas ac-
tas das reuniões da assembleia, em livro próprio e assinadas pelo
presidente, pelo secretário e pelo vogal.
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ARTIGO 16.º

Cada associado terá direito a um voto.

ARTIGO 17.º

É da competência da assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal;
b) Deliberar sobre o relatório, balanço e contas de cada exercício

que lhe sejam apresentados pela direcção, bem como deliberar sobre
relatórios e pareceres do conselho fiscal;

c) Deliberar sobre as linhas gerais de actuação e sobre o orçamen-
to anual de gestão propostos pela direcção;

d) Fixar, sob proposta da direcção, as condições de admissão e
quotização dos associados;

e) Deliberar sobre a integração da associação em federações ou
confederações afins;

f) Aprovar ou rejeitar toda a regulamentação que possa reflectir-
-se nas relações entre os associados ou entre estes e os seus repre-
sentantes;

g) Alterar os estatutos nos termos já expostos;
h) Deliberar sobre a dissolução da associação nas condições já

previstas;
i) Deliberar sobre qualquer assunto para que tenha sido devida-

mente convocada;
j) Autorizar a direcção a adquirir, onerar ou alienar qualquer bem.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 18.º

1 � A direcção tem a seu cargo a representação da associação, o
desempenho e despacho ordinário dos fins e objectivos da associa-
ção bem como a prática de todos os actos que com eles se relacio-
nem devendo, nomeadamente, elaborar os regulamentos internos da
associação.

2 � A direcção será composta por cinco membros eleitos, na qual
estará obrigatoriamente representado, pelo menos, um associado do
distrito de Braga, os quais designarão entre si o presidente, o vice-
presidente, o 1.º secretário, o 2.º secretário e o tesoureiro.

Compete à direcção:
a) Representar a associação, em juízo e fora dele;
b) Determinar os meios para alcançar os objectivos que a asso-

ciação se propõe atingir;
c) Administrar e gerir os fundos da associação e zelar pelos seus

interesses;
d) Propor quotas e taxas de utilização dos serviços da associação;
e) Elaborar, no fim de cada exercício de gerência, o relatório, o

balanço e as contas;
f) Apresentar à assembleia geral ordinária o plano de gestão e o

orçamento anual da associação;
g) Cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral.
3 � O presidente da direcção é, para todos os efeitos, o repre-

sentante da associação, a qual se obriga pelas assinaturas do presi-
dente e de outro membro da direcção.

4 � Os actos de mero expediente poderão ser assinados por um
dos directores.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da direcção conservar-se-ão no exercício das
suas funções até que os seus sucessores sejam eleitos e investidos.

2 � No caso de vaga de qualquer membro, a direcção deverá so-
licitar, nos termos do artigo 12.º e no prazo de 30 dias, a convoca-
ção de uma assembleia geral extraordinária para eleição do membro
ou membros que preencherão as vagas.

ARTIGO 20.º

1 � A direcção reunirá, obrigatoriamente, uma vez por mês.
2 � A direcção considerar-se-á validamente constituída quando

estiverem presentes, pelo menos, três dos seus membros. As delibe-
rações ou decisões serão tomadas por maioria de votos dos titulares
presentes, tendo o presidente, ou quem o substitua, o voto de de-
sempate.

3 � Serão lavradas actas em livro próprio das reuniões da direc-
ção que serão assinadas por todos os membros presentes.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal será composto por três membros, os quais de-
signarão entre si o presidente.

ARTIGO 22.º

Compete ao conselho fiscal fiscalizar os actos da direcção, elabo-
rar pareceres sobre o relatório, balanço e contas anuais da direcção,
assim como emitir pareceres solicitados pela direcção e pela assem-
bleia geral e preencher as vagas ou falhas temporárias de qualquer
um dos seus membros até á realização da assembleia geral seguinte.

ARTIGO 23.º

1 � O conselho fiscal considerar-se-á validamente constituído
quando estiverem presentes os seus três membros. As deliberações
ou decisões serão tomadas por maioria de votos dos titulares pre-
sentes, tendo o presidente, ou quem o substitua, o voto de desempate.

2 � Serão lavradas actas em livro próprio das reuniões do conse-
lho fiscal, que serão assinadas por todos os membros presentes.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 24.º

Constituem receitas da associação:
a) As quotas dos associados;
b) Qualquer subsídio ou outra receita que eventualmente lhe possa

ser atribuída.
ARTIGO 25.º

As contas serão encerradas com referência a 31 de Dezembro de
cada ano e submetidas à apreciação da assembleia geral até 28 de
Fevereiro seguinte.

Está conforme ao original.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000043649

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA
DE BOUÇA COVA

Certifico que, por escritura lavrada no dia 25 de Janeiro de 2002,
no Cartório Notarial de Pinhel, exarada a fl. 9 do livro de notas
n.º 88-C, a Associação denominada Associação Cultural e Recreati-
va de Bouça Cova, com sede na freguesia de Bouça Cova, concelho
de Pinhel, alterou o artigo 2.º dos estatutos, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a solidariedade social e a promoção sócio-cultu-
ral, recreativa e desportiva da população da freguesia de Bouça Cova,
e ainda pesca desportiva e canoagem na barragem de Bouça Cova.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000021926

ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
DE UM ENSINO SEGUNDO RUDOLF STEINER

Certifico que, por escritura de 22 de Janeiro do corrente ano, la-
vrada a fls. 11 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 139-I
do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado
Manuel Bernardo Amarelo, foram alterados os estatutos da Associ-
ação de Pais para o Desenvolvimento de um Ensino Segundo Rudolf
Steiner, com sede na Casa Vestefália, Estrada de Alfragide, freguesia
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de Alfragide, concelho da Amadora, com referência ao seu artigo 2.º,
o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto a criação, manutenção e apoio a
creches, jardins-de-infância e escolas assentes na pedagogia de Rudolf
Steiner.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Forte da Silva.
3000022143

ANCE � ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE CONTRATADOS DO EXÉRCITO

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2002, lavrada a
fl. 70 v.º do livro de escrituras diversas n.º 287-D do 2.º Cartório
Notarial de Vila do Conde, a associação denominada ANCE � Asso-
ciação Nacional de Contratados do Exército, pessoa colectiva
n.º 504071653, com sede na Rua de Alfredo Cunha, 478, 1.º, sala
B, da cidade de Matosinhos, procedeu à alteração parcial dos seus
estatutos, dando nova redacção ao n.º 1 do artigo 22.º, o qual passa-
rá a ser a seguinte:

ARTIGO 22.º

1 � A Associação Nacional de Contratados do Exército só pode-
rá dissolver-se, além dos casos previstos na lei, por deliberação da
assembleia geral, convocada para o efeito, e tal deliberação terá de
ser obtida por um número de votos que representem três quartos do
número total dos associados.

Vai conforme.

23 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Eduardo Artur
Ferreira da Cruz. 3000022644

IGREJA EVANGÉLICA BAPTISTA DE VALENÇA

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 17 do livro de
escrituras diversas n.º 315-D do 1.º Cartório Notarial de Vila do
Conde, a cargo da licenciada Maria de Lurdes Dias Oliveira Ramos,
foram alterados os estatutos da associação com a denominação em
epígrafe, com sede no loteamento Mata Sete, Seara, da freguesia e
concelho de Valença.

A associação tem por objecto:
a) Adorar a Deus em espírito e em verdade;
b) Propagar a mensagem evangélica da Redenção em Jesus Cristo;
c) Doutrinar os seus membros;
d) Promover os princípios da fé cristã.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria Melo
Nogueira. 3000011235

O SOBREIRO � CENTRO DE CULTURA,
RECREIO E DESPORTO

Constituição de associação

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 81, v.º e se-
guintes do livro n.º 288-A do 1.º Cartório Notarial da Figueira da
Foz, foi constituída uma associação denominada O Sobreiro � Cen-
tro de Cultura, Recreio e Desporto, com sede no lugar dos Resgata-
dos, freguesia de Arazede, concelho de Montemor-o-Velho, tendo
por objecto social promoção e defesa de valores culturais, artísti-
cos, desportivos e recreativos da população dos Resgatados e povo-
ações limítrofes, bem como o incremento e realização de quaisquer
actividades de índole cultural, recreativo, social e desportivo e, bem
assim, a cooperação com entidades locais, regionais ou nacionais,
na prossecução de tais fins.

Constituem receitas da associação a jóia e quotização dos associa-
dos, a fixar em assembleia geral, comparticipações de utentes, ren-
dimentos de bens próprios, doações, legados e respectivos rendimen-
tos, donativos e produtos de festas ou subscrições e outros donativos
ou subsídios.

Podem ser associados todos os indivíduos de ambos os sexos, in-
dependentemente da idade, e são órgãos sociais de O Sobreiro �
Centro de Cultura, Recreio e Desporto a assembleia geral, cuja mesa
se compõe de três membros, a direcção, composta de cinco mem-
bros, e o conselho fiscal, composto de três membros, que exercerão
as suas competências no âmbito do previsto no Código Civil e do
regulamento geral interno a aprovar em assembleia geral da asso-
ciação.

26 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, José António de Al-
meida Costa. 3000013611

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA INFECCIOLOGIA

Certifico que, por escritura lavrada hoje no livro de escrituras
diversas n.º 46-A, de fl. 65 a fl. 65 v.º do 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Matosinhos, foi constituída uma As-
sociação denominada Associação para o Desenvolvimento da
Infecciologia, com sede na Rua de Aires Campos, 5, freguesia da Sé,
concelho de Coimbra, tendo por defesa a promoção da formação
dos seus associados; divulgação de conhecimentos técnicos e cientí-
ficos no âmbito da infecciologia; edição de livros, revistas, jornais e
outro material didáctico; apoio à investigação e reuniões científicas
de infecciologia.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000009919

CENTRO ESPIRITUAL DOS FILHOS DO SOL

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Janeiro de 2002, no
livro de escrituras diversas n.º 49-A, de fl. 71 a fl. 71 v.º do 1.º Car-
tório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos, foi
constituída uma associação denominada Centro Espiritual dos Filhos
do Sol, com sede na Rua da Fonte Cova, 31, 2.º, esquerdo, Santa
Maria de Avioso, Maia, tendo por objectivo promover o desenvol-
vimento pessoal, social, cultural e espiritual dos cidadãos.

15 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000009999

ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES
DE ALBUFEIRA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 26 de Dezembro
de 2001, lavrada de fl. 30 a fl. 31 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 32-D do Cartório Notarial de Aljustrel, foi constituída
uma Associação denominada Associação de Nadadores Salvadores de
Albufeira, tem a sua sede na Rua de Fernão Lopes, 21, Clube Des-
portivo Areias de São João, Areias de São João, na freguesia e con-
celho de Albufeira, a qual tem por objecto:

a) Prestação de serviços de assistência humanitária;
b) Formação na área de salvamento aquático, socorrismo e acti-

vidades conexas;
c) Desenvolvimento de actividades na área de assistência nas praias

e noutros meios.
São órgãos da Associação: assembleia geral, direcção e conselho

fiscal.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça de
Assunção Brito Belchior. 3000006773

APMV � ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DO ALDEAMENTO DE MIRA VILLAS

Extracto

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Águeda,
a cargo da licenciada Maria Cristina Veiga Ferreira Gala Marques,
no dia 18 de Janeiro de 2002, exarada a fls. 74 e seguintes do livro
de notas para escrituras diversas n.º 223-H, foi constituída uma as-
sociação sem fins lucrativos denominada APMV � Associação de
Proprietários do Aldeamento de Mira Villas, com sede em Praia de
Mira, freguesia de Praia de Mira, concelho de Mira, que tem por
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objecto a salvaguarda, o desenvolvimento de condições que propor-
cionem elevada qualidade de vida dos que habitem o dito aldeamento
e o desenvolvimento de intercâmbios com terceiros, cujos órgãos
sociais são os seguintes:

A assembleia geral, constituída por um presidente e um secretário;
A direcção é composta por cinco elementos efectivos e dois su-

plentes;
O conselho fiscal é composto por três associados e um suplente.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Adélia Maria Liz Marques
de Castilho. 3000014745

NAFQUM (NÚCLEO DE ALUNOS DE FÍSICA E QUÍMICA
DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2001, exarada
a fl. 18 do livro de notas n.º 889-B do 2.º Cartório Notarial de Braga,
a cargo da notária, licenciada Maria do Céu Dias e Ferreira, foi
constituída uma associação com a denominação de NAFQUM (Nú-
cleo de Alunos de Física e Química da Universidade do Minho), com
sede na sala 203 do completo pedagógico 1, do Campus de Gualtar,
da Universidade do Minho, na cidade de Braga, a qual tem por ob-
jecto defender os interesses dos alunos da licenciatura em Ensino de
Física e Química da Universidade do Minho, promover e desenvol-
ver actividades culturais, desportivas, recreativas e científicas e
interagir com várias entidades no sentido de promover e desenvol-
ver a licenciatura, podendo ser admitidos como associados todos os
alunos pertencentes à licenciatura em Ensino de Física e Química e
destituído em caso de comportamento considerado lesivo dos inte-
resses da associação.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000003559

ASSOCIAÇÃO SOUTH SIDE

Certifico que, nos termos do n.º 2 do artigo 168.º do Código Ci-
vil, no dia 8 de Janeiro do corrente ano, a fl. 9 do livro de notas
n.º 254-A do 1.º Cartório Notarial de Faro, a cargo da notária, li-
cenciada Maria Lúcia Gonçalves, foi lavrada uma escritura de Asso-
ciação denominada Associação South Side, com sede na Praça de
Tânger, edifício sede do Sporting Clube Farense, apartado 55, fre-
guesia da Sé, concelho de Faro, e durará por tempo indeterminado a
partir desta data, e tem como objecto o seguinte: a Associação tem
como objecto social promover e apoiar o desenvolvimento recrea-
tivo, desportivo, cultural e social, incrementar o espírito de solida-
riedade entre sócios, bem como a comunidade envolvente e apoiar
incondicionalmente a equipa de futebol profissional do Farense Fu-
tebol S. A. D. (Sociedade Anónima Desportiva do Sporting Clube
Farense) a nível emocional, espiritual, sentimental e moral.

Está conforme o original, na parte transcrita.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Arlinda de
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 3000011854

ASSOCIAÇÃO CICLOTURISTA
DO CABEÇO DE MIRA (ACCM)

Certifico que, por escritura de 5 de Fevereiro de 2002, iniciada a
fl. 41 do livro de notas para escrituras diversas n.º 177-B do Cartó-
rio Notarial de Vagos, a cargo do notário, licenciado João Ribeiro
Toito, foi constituída a Associação com a denominação em epígrafe,
com sede no lugar de Cabeço de Mira, freguesia e concelho de Mira,
a qual tem por fins a promoção e desenvolvimento do desporto
recreativo; promover festas e sessões culturais e recreativas e exer-
cer qualquer outra actividade conducente à melhor participação cul-
tural, social, ambiental e física dos seus associados e da população
em geral.

Podem ser associados todos os indivíduos, independentemente do
sexo, convicções políticas ou religiosas que se encontram no pleno
gozo dos seus direitos cívicos. Podem também ser associados as
pessoas colectivas legalmente constituídas.

Podem ainda ser admitidos como associados indivíduos menores,
quando devidamente autorizados pelos pais ou por quem legalmente
exerça o poder paternal.

Perdem a qualidade de sócios aqueles que:
a) Solicitem a sua desvinculação, por escrito, à direcção;
b) Deixem de pagar a quotização por um período superior a um

ano; e
c) Deixem de cumprir as restantes obrigações estatutárias e regu-

lamentares ou atentem contra os interesses da A. C. C. M.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000018688

NÚCLEO DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA
INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Constituição de associação

Certifico que, a fl. 60 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 97-D do Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, se encon-
tra exarada uma escritura com data de hoje, pela qual foi constituída
uma associação com a denominação de Núcleo de Estudantes de
Engenharia Informática da Universidade de Évora.

Tem a sua sede à Rua de Romão Ramalho, 59, freguesia de Sé e
São Pedro, concelho de Évora, tendo por objecto promover e dig-
nificar a imagem da Universidade de Évora e do curso de licenciatu-
ra de Engenharia Informática, estabelecer um elo de ligação entre
os estudantes do curso de licenciatura de Engenharia Informática e
o respectivo departamento, melhorar a formação cívica, técnica e
científica dos estudantes, divulgar e promover iniciativas que facili-
tem a integração profissional dos estudantes do curso de licenciatu-
ra de Engenharia Informática.

São órgãos sociais da associação a assembleia geral, a direcção, o
conselho fiscal e o conselho consultivo. Os membros da direcção,
mesa da assembleia geral e conselho fiscal são eleitos pela assem-
bleia geral por um período de um ano. A mesa da assembleia geral é
formada por um presidente, um vice-presidente e um secretário; a
direcção é constituída por cinco membros, um presidente e quatro
vice-presidentes (coordenadores). O conselho fiscal é composto por
três membros, sendo um presidente, um vice-presidente e um secre-
tário.

Constituem receitas da associação o apoio financeiro concedido
pela Universidade de Évora, por outras organizações estatais, priva-
das e por empresas, com vista ao desenvolvimento das actividades
do Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática da Universida-
de de Évora; as doações e os legados; e as quotas pagas pelos mem-
bros.

9 de Janeiro de 2002. � O Notário, Luís Germano Beato de
Oliveira Meruje. 3000006631

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DE LAMAS DE D�OLO

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2001, exarada
de fl. 28 a fl. 28 v.º do livro de escrituras diversas n.º 124-G do
Cartório Notarial de Vila Real, a cargo da notária, licenciada Maria
José da Silva Lima, foi constituída uma Associação com a denomi-
nação em epígrafe, que tem a duração por tempo indeterminado.

Tem por fim contribuir para a melhoria técnica e cívica dos ca-
çadores e pescadores, procurar harmonizar os interesses dos caçado-
res e pescadores com os agricultores, contribuir com os meios ao
seu alcance para o bem local e regional no âmbito desportivo, so-
cial, cultural e ecológico.

O montante da quota e da jóia será fixado e regulamentado no
regulamento geral interno, bem como as subvenções e contribuições
dos associados, aprovado, aquele, em assembleia geral.

São corpos gerentes da Associação de Caçadores e Pescadores de
Lamas d�Olo: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000001900

GRUPO CORAL DE CALDELAS

Certifico que, por escritura de 31 do mês corrente, exarada de
fl. 59 a fl. 60 do livro de notas para escrituras diversas n.º 143-E do
Cartório Notarial de Vila Verde, a cargo do notário, Joaquim Manu-
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el Seco de Faria Carneiro, foi rectificada a escritura de constituição
de associação sob a designação em epígrafe, lavrada em 7 de Maio
de 2001, exarada a partir de fl. 48 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 124-E deste Cartório, com sede no lugar da Igreja, fre-
guesia de Caldelas, concelho de Amares.

Mais certifico que rectificam aquela escritura de 7 de Maio quan-
to aos artigos 26.º, n.º 2, e 28.º, n.º 2, dos estatutos, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 26.º

1 � .............................................................................................
2 � A convocatória é feita por meio de aviso postal expedido

para cada associado, dela constando, obrigatoriamente, o dia, a hora,
o local da reunião e a ordem do dia.

3 � .............................................................................................

ARTIGO 28.º

1 � ..............................................................................................
2 � As deliberações sobre as matérias constantes das alíneas e) e

h) do artigo 24.º só serão válidas se obtiverem o voto favorável de,
pelo menos, dois terços dos votos expressos, devendo as delibera-
ções constantes das alíneas f), g) e i) do mesmo ser tomadas com o
voto favorável de três quartos do número dos associados presentes,
salvo no caso de extinção da associação, cuja deliberação exigirá o
voto favorável de três quartos do número de todos os associados.

3 � ................................................................................................

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Luís Alberto
Cerqueira da Silva Dantas. 3000014893

GRUPO REGIONAL DE FOLCLORE DE BENEDITA

Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2002, exarada de
fl. 56 a fl. 56 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 360-
D do Cartório Notarial de Porto de Mós, a cargo do notário, licen-
ciado Manuel Fontoura Carneiro, foi constituída uma associação
denominada Grupo Regional de Folclore de Benedita, com sede na
Casa da Vila de Benedita, sem número de polícia, freguesia de
Benedita, concelho de Alcobaça, e tem por objecto a promoção de
danças e cantares de música tradicional portuguesa.

Conferida, está conforme.

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Augusta Guerreiro
Mestre Carrilho de Brito. 3000011866

RANCHO FOLCLÓRICO DE OLIVEIRA SANTA MARIA

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2001, lavrada
de fl. 103 a fl. 103 v.º do livro de escrituras diversas n.º 167-F do
2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária,
licenciada Maria da Conceição de Sousa Leite, foram alterados os
estatutos da associação com a denominação em epígrafe, a qual tem
a sua sede no lugar de Mosteiro, freguesia de Oliveira (Santa Maria),
deste concelho.

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

27 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Gonçalves Pinheiro Santos. 3000004634

AVANCARTE, ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Extracto

Certifico que, por escritura lavrada no dia 22 de Janeiro de 2002,
iniciada a fl. 104 do livro n.º 141-C do 1.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi constituída uma associação denominada AVANCARTE,
Associação Cultural, com sede na Rua de António Augusto Cabral,
20, freguesia de Avanca, concelho de Estarreja, por tempo indeter-
minado, a qual tem por objecto a animação e intervenção comuni-
tária.

Poderão ser associados as pessoas que, depois de pagar a jóia de
inscrição, obtiverem a aprovação da direcção, e serão demitidos os
associados que lesem gravemente a associação, tendo, neste caso, a

assembleia geral de se pronunciar por uma maioria de dois terços
dos membros presentes.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Beatriz de Carva-
lho Outeiro Genrinho. 3000012065

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCA-
ÇÃO DO JARDIM INFÂNCIA DE IGREJA E EB-1 IGREJA
N.º 4 � APÚLIA.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede, objecto e fins

ARTIGO 1.º

1 � Com a denominação de Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Jardim Infância de Igreja e EB-1 Igreja n.º 4 � Apúlia
constitui-se, por tempo indeterminado, a presente Associação, adi-
ante designada pela sigla APEEJII4.

2 � A APEEJII4 tem sede na Escola EB-1 Igreja n.º 4, vila de
Apúlia, concelho de Esposende.

ARTIGO 2.º

A APEEJII4 tem por objecto a defesa e promoção dos interesses
dos seus associados, no que diga respeito à educação e ensino dos
seus educandos, assim como a motivação para a participação dos
mesmos em actividades de carácter pedagógico.

ARTIGO 3.º

Constituem, nomeadamente, fins da APEEJII4:
a) Participar, nos termos previstos na lei, na administração e gestão

da Escola AB1 de Igreja n.º 4;
b) Colaborar com a escola em actividades circum-escolares ou de

natureza social, sempre que para o efeito seja solicitada;
c) Reflectir e elaborar propostas concretas e exequíveis que vi-

sem, em geral, a efectivação dos princípios e objectivos do sistema
educativo, nomeadamente do acesso à educação e cultura em igual-
dade de oportunidades, da liberdade de aprender e ensinar com tole-
rância, do desenvolvimento harmonioso da personalidade dos indi-
víduos e valorização da dimensão humana do trabalho e do espírito
democrático, pluralista e criativo, preparando os educandos para a
intervenção na sociedade;

d) Intervir na resolução de quaisquer situações lesivas dos interes-
ses físicos, morais ou cívicos dos alunos;

e) Informar os associados e os que, não o sendo, são pais ou en-
carregados de educação, quanto ao funcionamento da escola e da
política educativa.

ARTIGO 4.º

1 � A APEEJII4 exercerá a sua actividade com total indepen-
dência da administração do Estado, de partidos políticos, organiza-
ções sociais ou políticas de qualquer natureza ou confissão religiosa.

2 � A APEEJII4 poderá filiar-se, federar-se, colaborar e coope-
rar em e com instituições nacionais, regionais ou internacionais, sem
perda da sua independência, que não prossigam fins contrários aos
seus.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

Podem ser associados todos os pais, encarregados de educação,
docentes e auxiliares dos alunos que frequentem ou frequentaram a
Escola EB-1 de Igreja n.º 4.

ARTIGO 6.º

Sob proposta da direcção, aprovada em assembleia geral, com o
quórum de um quinto, a APEEJII4 pode atribuir o título de sócio
honorário a personalidade que tenha desenvolvido actividade de re-
conhecido mérito e dedicação para a concretização de objectivos e
fins coincidentes com os da APEEJII4.
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ARTIGO 7.º

1 � São, entre outros, direitos dos associados:
a) Participar e votar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da APEEJII4;
c) Propor aos órgãos competentes da Associação as iniciativas

que julguem adequadas ou convenientes à prossecução dos objecti-
vos e fins da APEEJII4;

d) Ser informado das actividades gerais da Associação e participar
nelas nos termos das deliberações que as promovam.

2 � O exercício dos direitos dos associados depende do pagamen-
to pontual das prestações a que se encontrem obrigados.

3 � Os sócios honorários não podem votar nas assembleias ge-
rais nem serem eleitos para os órgãos da Associação.

ARTIGO 8.º

São, entre outros, deveres dos associados:
a) Contribuir para a prossecução dos fins e objectivos da Asso-

ciação;
b) Cumprir os estatutos, regulamentos e deliberações dos órgãos;
c) Participar nas sessões da assembleia geral e aceitar os cargos

para que forem eleitos, salvo motivo de escusa;
d) Fixar o valor anual da sua quota e pagá-lo.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da APEEJII4: a assembleia geral, presidida pela
respectiva mesa; a direcção e o conselho fiscal.

2 � A direcção pode deliberar a criação de um conselho consul-
tivo.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria
dos seus titulares presentes às respectivas sessões, tendo o presiden-
te de cada órgão ou da mesa da assembleia geral, nas deliberações
desta, o direito a voto de desempate.

2 � Salvo disposições da lei ou dos estatutos em contrário, os
órgãos da APEEJII4 só podem funcionar com a presença da maioria
dos respectivos titulares.

3 � Os titulares dos cargos dos órgãos da APEEJII4 e os associa-
dos na assembleia geral não poderão votar em assuntos que directa-
mente lhes digam respeito ou nos quais sejam interessados os res-
pectivos cônjuges, ascendentes, descendentes ou equiparados.

4 � Os associados podem fazer-se representar nas sessões da as-
sembleia geral nos termos do que vier a ser regulamentado, mas cada
associado só pode representar um outro associado, não sendo ad-
missível o voto por representação para a eleição dos órgãos.

ARTIGO 11.º

1 � As sessões dos órgãos são convocadas pelo respectivo presi-
dente ou por quem o substituir.

2 � De cada sessão será lavrada a respectiva acta.

ARTIGO 12.º

1 � Os titulares dos cargos da APEEJII4 são civil e criminalmente
responsáveis pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício
do mandato.

2 � Ficam nomeados da responsabilidade a que alude o número
anterior:

a) Aqueles que não hajam tomado parte na deliberação;
b) Aqueles que hajam votado contra a deliberação.

ARTIGO 13.º

1 � Os titulares dos cargos dos órgãos sociais são eleitos por meio
de lista, para um mandato de um ano, em sessão da assembleia geral
convocada para o efeito.

2 � Se por demissão, impedimento prolongado ou qualquer outro
motivo, algum órgão ficar sem o número mínimo para poder fun-
cionar, entrarão em funções os membros suplentes; se, mesmo as-
sim, se verificar a falta de número mínimo deverão realizar-se elei-
ções extraordinárias, para preencher os cargos vagos.

3 � O termo do mandato daqueles que forem eleitos nos termos
do número anterior coincidirá com o mandato em curso.

4 � À mesa da assembleia geral compete presidir e fiscalizar o
processo eleitoral e manter actualizados os cadernos eleitorais.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral, como órgão soberano da APEEJII4, é
constituída pelos associados.

2 � A assembleia geral é presidida pela respectiva mesa.
3 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,

um secretário e um vogal.

ARTIGO 15.º

Compete à mesa da assembleia geral:
a) Convocar, dirigir os trabalhos das sessões da assembleia geral e

manter o seu bom funcionamento;
b) Conferir posse aos titulares dos cargos dos órgãos sociais.

ARTIGO 16.º

É da exclusiva competência da assembleia geral:
a) Definir as linhas fundamentais de actuação da APEEJII4;
b) Eleger e destituir, ocorrendo justa causa, os titulares dos cargos

dos órgãos sociais, actos dos órgãos sociais e funcionar como ins-
tância de recurso das deliberações daqueles.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � Ordinariamente, reúne três vezes por ano: no mês de De-
zembro, a fim de deliberar sobre o plano de actividades e orçamento
para o ano seguinte; até ao dia 31 de Março, a fim de apreciar e
votar o relatório e contas do exercício do ano anterior; e de 15 a
31 de Outubro, a fim de proceder à eleição dos titulares dos órgãos
sociais.

3 � Extraordinariamente, reúne sempre que seja convocada a
requerimento da direcção, do conselho fiscal ou de, pelo menos, um
quinto dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 18.º

1 � As sessões da assembleia geral serão convocadas com, pelo
menos, 15 dias de antecedência, através de convocatória por carta
registada dirigida aos sócios da APEEJII4.

2 � Da convocatória constará, obrigatoriamente, indicação do
dia, hora e local e ordem de trabalhos da sessão.

3 � Requerida a convocação da assembleia geral em sessão extra-
ordinária, deve ela ser convocada no prazo máximo de cinco dias,
contados da recepção do requerimento para ter lugar nos 25 dias
seguintes contados do mesmo facto.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória
se estiver presente mais de metade dos associados no pleno gozo
dos seus direitos.

2 � A assembleia geral, convocada em sessão extraordinária, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo anterior, só poderá funcionar
se estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos associados re-
querentes.

ARTIGO 20.º

1 � As deliberações sobre alterações de estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes.

2 � As deliberações sobre extinção, fusão, integração ou cisão da
APEEJII4 exigem o voto favorável de três quartos de todos os asso-
ciados.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 21.º

A direcção é constituída por sete associados: um presidente, um
vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, um vice-tesoureiro e
dois vogais.
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ARTIGO 22.º

Compete à direcção:
a) Representar a APEEJII4, em juízo e fora dele;
b) Assegurar a efectivação do direito de participar na gestão e

administração da escola;
c) Garantir e dirigir a gestão e administração da APEEJII4 e im-

pulsionar a sua actividade;
d) Elaborar o relatório e contas do exercício, o orçamento para

o ano seguinte e os planos de trabalho e actividades;
e) Deliberar sobre todas as questões que não sejam da competên-

cia exclusiva dos outros órgãos;
f) Deliberar sobre a criação de um conselho consultivo e definir o

seu regulamento.
ARTIGO 23.º

A direcção pode deliberar a constituição de um secretário do exe-
cutivo constituído por cinco dos seus membros em que tenham as-
sento o presidente e o tesoureiro.

ARTIGO 24.º

1 � A direcção reúne sempre que necessário e pelo menos uma
vez por mês.

2 � O secretário do executivo, quando criado, reúne sempre que
necessário e, pelo menos, uma vez por semana.

ARTIGO 25.º

1 � A APEEJII4 obriga-se pela assinatura de dois membros da
direcção, sendo uma sempre a do tesoureiro.

2 � Para os assuntos de mero expediente basta a assinatura de
um dos membros.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 26.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e
um vogal.

ARTIGO 27.º

1 � Compete ao conselho fiscal, além do disposto na lei e nos
estatutos:

a) Fiscalizar a escrituração, livros e documentos da APEEJII4,
quando julgue necessário;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício.
2 � No exercício das suas atribuições, o conselho fiscal pode

solicitar a qualquer órgão da APEEJII4 as informações que entenda
necessárias.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal reúne sempre que necessário e, pelo menos, uma
vez por ano, e é convocado pelo seu presidente ou a requerimento
do presidente da direcção, presidente da mesa da assembleia geral ou
de um quinto dos associados.

SECÇÃO V

Conselho consultivo

ARTIGO 29.º

1 � O conselho consultivo é composto por um número máximo
de 11 membros e nele têm assento o presidente da direcção ou quem
o substituir, que preside.

2 � O conselho consultivo pode constituir comissões e compe-
te-lhe dar parecer sobre assuntos que lhe forem presentes, bem como
elaborar propostas para apresentar à direcção.

3 � Os sócios honorários podem integrar o conselho consultivo.

CAPÍTULO IV
Património

ARTIGO 30.º

São património da APEEJII4:
a) O produto de quotizações, jóias e demais prestações a que os

associados se obriguem;

b) Os rendimentos de bens próprios;
c) As doações, legados, heranças e respectivos rendimentos de que

seja beneficiária;
d) O produto de subscrições e o das suas actividades;
e) Os subsídios, donativos, comparticipações e financiamentos de

que seja beneficiária;
f) Quaisquer receitas compatíveis com a sua natureza.

CAPÍTULO V

Processo eleitoral

ARTIGO 31.º

1 � A eleição dos corpos gerentes tem lugar entre os dias 15 e
30 de Outubro.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral fixar o
dia da eleição e convocar a assembleia eleitoral com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 32.º

1 � A apresentação das listas far-se-á até cinco dias antes do dia
marcado para a eleição, ao presidente da mesa da assembleia geral.

2 � O presidente da mesa da assembleia geral, logo que recebida
a lista regularmente elaborada, atribuir-lhe-á uma letra do alfabeto
latino, de acordo com a ordem de entrada, correspondendo à pri-
meira a letra A.

3 � No caso de serem detectadas deficiências na elaboração da
lista, o presidente da assembleia geral notifica o mandatário da lista
para, no prazo de 24 horas, suprimir as irregularidades.

4 � Findo esse prazo, o presidente da mesa da assembleia geral
manda afixar as listas dos candidatos na sede da APEEJII4 e no
placard da escola.

ARTIGO 33.º

As listas para cada um dos órgãos sociais têm de ser completas e
com a identificação dos cargos a que os seus elementos se candida-
tam.

ARTIGO 34.º

1 � Haverá uma única mesa de voto presidida pela mesa da as-
sembleia geral com três urnas, destinando-se cada uma ao voto em
cada um dos órgãos.

2 � A votação inicia-se à hora para que estiver convocada a
assembleia geral eleitoral e encerra decorridas três horas.

3 � Encerrada a votação, procede-se ao escrutínio, proclaman-
do-se vencedora a lista que obtiver a maioria de votos expressos.

CAPÍTULO VI

Destituição dos cargos gerentes

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 35.º

1 � A destituição dos corpos gerentes só pode ocorrer em as-
sembleia geral para tal convocada e na qual estejam presentes, pelo
menos, um quinto dos associados.

2 � No caso de destituição dos titulares dos cargos de todos os
órgãos ocorrer até ao dia 31 de Março a assembleia geral deve con-
vocar, através do presidente da mesa, a assembleia geral eleitoral
para se reunir nos 30 dias posteriores. Os titulares eleitos mantêm-
se em funções até à eleição em Outubro.

3 � Se a destituição ocorrer após a data referida no número an-
terior, a assembleia geral deve eleger uma mesa provisória da as-
sembleia geral, bem como uma comissão de gestão para o exercício
das funções da direcção e uma comissão de fiscalização composta
cada uma por três membros que se manterão em funções até à to-
mada de posse dos titulares dos corpos gerentes a eleger na assem-
bleia geral eleitoral de Outubro.

ARTIGO 36.º

1 � Deliberada a extinção da APEEJII4, compete à assembleia
geral deliberar, igualmente, quanto ao destino dos seus bens e eleger
a comissão liquidatária.

2 � Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à práti-
ca de actos conservatórios e necessários à liquidação.
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ARTIGO 37.º

1 � Os associados fundadores promoverão, no prazo de 90 dias a
contar da outorga da acta de constituição, eleições para os diversos
órgãos da Associação.

2 � Até à eleição e tomada de posse dos titulares dos órgãos da
Associação, os associados fundadores constituem-se em comissão
instaladora, com todas as competências da direcção e para as fun-
ções da mesa da assembleia geral.

Conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 3000021981

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTORES
DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Certifico que, por escritura lavrada hoje no livro de escrituras
diversas n.º 39-A, de fl. 92 a fl. 92 v.º do 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Matosinhos, foi rectificada a escritu-
ra de constituição da Associação denominada Associação Portugue-
sa de Gestores do Património Cultural, com sede no Largo do Ter-
reiro, 3, Sé, Porto, no sentido de rectificarem os estatutos da mesma
quanto aos artigos 15.º, n.º 1, 44.º, n.º 2, e 46.º, n.º 1.

10 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000021052

ASSOCIAÇÃO ROSA DO MUNDO

Certifico que no dia 15 do corrente mês de Fevereiro, de fl. 52 a
fl. 52 v.º do livro de notas de escrituras diversas n.º 423-H do 6.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado José
Joaquim de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de
constituição de uma Associação donde, além do mais, consta o se-
guinte:

Denominação

A designação supra-epigrafada.

Sede

A sede da Associação é em Lisboa, na Rua do Monte Olivete, 31,
1.º, freguesia de São Mamede.

Duração

A duração da Associação é por tempo indeterminado.

Objecto

A Associação tem por objecto o apoio, promoção e divulgação
cultural e artística.

Admissão de associados

A qualidade de associado adquire-se mediante proposta de dois
associados em pleno exercício de direitos, ou a convite da direcção,
onde o proposto/convidado se identifique com os objectivos prosse-
guidos pela Associação e mostre disponibilidade para participar nas
suas actividades.

Exclusão de associados

1 � Incorrem na pena de expulsão, depois de ouvidos os associa-
dos, os que:

a) Prejudiquem a Associação ou que não acatem os estatutos, re-
gulamentos e deliberações da assembleia geral ou da direcção;

b) Pratiquem actos que possam prejudicar o bom nome da Asso-
ciação.

2 � Para efeitos desta matéria, a assembleia geral deliberará so-
bre proposta da direcção.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Notário, José Joaquim de Carva-
lho Botelho. 3000021603

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2001, lavrada de
fl. 73 a fl. 73 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 468-
F do 2.º Cartório Notarial de Sintra, a cargo do notário, Joaquim
António Barata Lopes, João Manuel Ribeiro da Silva e Alexandra

Cristina Nabais Ribeiro Toscano procederam à alteração dos estatu-
tos da associação denominada Sociedade Musical Odivelense, adian-
te designada por SMO, com sede na freguesia e concelho de Odive-
las, tem por finalidade a promoção cultural, física, recreativa e social
dos associados, visando a sua formação humana integral, encontran-
do-se aberta a todos os indivíduos.

Está conforme o original, nada há que amplie, restrinja, modifi-
que ou condicione a parte certificada.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000022009

ASSOCIAÇÃO VIDA UNIVERSITÁRIA

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2001, no 22.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, Maria Isabel Rito
Buco, lavrada a fls. 40 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 130-D deste Cartório, foi constituída uma Associação
por tempo indeterminado sem fins lucrativos, com sede na Rua de
Newton, 6, 2.º, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa, podendo
ser transferida para outro local sob proposta da assembleia geral, e
tem por objectivos e fins: associação de voluntários de acção social
que desenvolve a sua actuação no apoio concreto a grávidas em
dificuldade e às crianças em situação de risco, prestando os seus
membros o voluntariado nas instituições com aquelas características.

Além disso, a Associação propõe-se a formar os seus membros e
a actuar na comunidade de acordo com os seguintes fins:

1) A defesa da dignidade do ser humano desde o momento da sua
concepção até à sua morte natural;

2) A promoção dos direitos do homem;
3) A defesa dos direitos da mulher e da família.
A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respec-

tivo que a Associação obrigatoriamente possuirá.
1 � Constituem obrigações dos associados:
a) Colaborar nas iniciativas e actividades da Associação;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Pagar, nos prazos para tanto estabelecidos, as quotas a que

porventura estejam obrigados, tratando-se de associados efectivos;
d) Desempenhar, com zelo, dedicação, eficiência e sem remune-

ração, os cargos sociais para os quais tenham sido eleitos;
e) Cumprir escrupulosamente os presentes estatutos e os regula-

mentos internos da Associação e demais normas que venham a ser
estabelecidas pela assembleia geral;

f) Informar a direcção, no prazo de 30 dias, de qualquer alteração
dos seus dados pessoais, nomeadamente da residência.

Perdem a qualidade de associados por:
a) Vontade própria, mediante carga dirigida ao presidente da di-

recção;
b) Se deixarem de cumprir as respectivas obrigações referidas no

artigo anterior, ou se, por qualquer forma, atentarem contra os in-
teresses da Associação.

2 � Nos casos previstos no número anterior, a proposta de ex-
clusão dos associados efectivos é da competência da direcção.

3 � A exclusão de associados será sempre da competência da
assembleia geral.

O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer à Asso-
ciação, não tem direito a reaver as quotizações que tenha pago, bem
como quaisquer donativos que tenha dado, sem prejuízo da sua res-
ponsabilidade por todas as operações relativas ao tempo em que foi
membro da Associação.

Constituem receitas da Associação:
a) Os donativos obtidos;
b) As jóias e quotas pagas pelos associados;
c) Os subsídios, doações, heranças, legados e participações que lhe

sejam atribuídos;
d) Os rendimentos de bens.

1 � A Associação será dissolvida por decisão da assembleia geral
extraordinária convocada para esse efeito com voto favorável de
três quartos de todos os associados.

2 � Em caso de dissolução será nomeada numa comissão
liquidadora que, depois de liquidadas as eventuais dívidas, reverterá o
património remanescente para associações de beneficência.

Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-126 271
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ASSOCIAÇÃO DE APOIO À INVESTIGAÇÃO
DA PATOLOGIA CIRÚRGICA ESÓFAGO-GÁSTRICA

Certifico que a fl. 18 do livro n.º 46-F, no 3.º Cartório Notarial
do Porto, se encontra exarada, com data de 9 de Janeiro de 2002,
uma escritura de constituição da Associação de Apoio à Investiga-
ção da Patologia Cirúrgica Esófago-Gástrica, com sede no Hospital
de São João, sito na Alameda do Professor Hernâni Monteiro, no
Porto, e constitui-se por tempo indeterminado.

Objecto: a Associação tem por objecto promover a actualização
e progresso técnico e científico dos seus membros e a realização de
investigação científica no âmbito da patologia esófago-gástrica.

Podem ser associados da Associação todas as pessoas, singulares
ou colectivas, susceptíveis de integrarem alguma das categorias pre-
vistas no artigo seguinte.

Os associados concorrem para o património social através da
prestação de serviços no âmbito da organização de reuniões cientí-
ficas, congressos, cursos e seminários, realização de trabalhos cien-
tíficos e de investigação científica, no domínio da patologia cirúrgi-
ca esófago-gástrica.

Deveres: constituem deveres dos associados efectivos:
a) Cumprir os presentes estatutos e acatar as decisões dos órgãos

sociais;
b) Contribuir, dentro das suas possibilidades, para a realização do

objecto da Associação.
Direitos: constituem direitos dos associados efectivos:
a) Participa em reuniões e trabalhos científicos da Associação, de

acordo com as regras estabelecidas pela direcção;
b) Beneficiar prioritariamente, em relação a estranhos à Associ-

ação, dos apoios para a promoção profissional e científica;
c) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais, nos termos dos pre-

sentes estatutos;
d) Tomar parte e votar nas assembleias gerais;
e) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias,

nos termos do artigo 20.º;
f) Propor, nos termos estatutariamente previstos, a admissão de

novos associados efectivos.

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

A Ajudante, Maria Filomena Álvares Carneiro. 3000021109

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
ÁGUEDA OU ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Águeda
no dia 10 de Janeiro de 2002, exarada a fls. 135 e seguintes do livro
de notas para escrituras diversas n.º 232-H, foram alterados os esta-
tutos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águeda ou Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, com sede
na Avenida de 25 de Abril, na cidade, freguesia e concelho de Águeda,
que tem por objectivo a protecção desinteressada de pessoas e bens
e como objectivo específico o exercício da actividade de interven-
ção humanitária, bem como a prossecução de actividades de reco-
nhecido interesse comunitário, considerando como seu desígnio prin-
cipal a manutenção de um corpo activo de bombeiros, os Bombeiros
Voluntários de Águeda. Poderá desenvolver actividades de animação
cultural e prosseguir acções conducentes ao desenvolvimento físico
e intelectual, e ainda exercer qualquer actividade de âmbito empre-
sarial nos termos legais, por forma a fazer face aos encargos das
suas estruturas.

A Notária, (Assinatura ilegível.) 1000025191

GRUPO DE JOVENS DO BAIRRO RAINHA D. LEONOR

Certifico que, por escritura lavrada hoje no livro de escrituras
diversas n.º 38-A, de fl. 76 a fl. 76 v.º do 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Matosinhos, foi rectificada a escritu-
ra de constituição da associação denominada Grupo de Jovens do
Bairro Rainha D. Leonor, com sede no Bairro Rainha D. Leonor,
bloco C, casa 27, Lordelo do Ouro, Porto, no sentido de rectifica-
rem os estatutos da mesma quanto aos artigos 8.º, alínea g), e 14.º,
n.os 1 e 2.

6 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000020668

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2001, lavrada de
fl. 57 a fl. 58 do livro de notas para escrituras diversas n.º 5-C do
Cartório Notarial de Vimioso, foram alterados parcialmente os es-
tatutos da Associação com denominação Associação dos Produtores
Florestais de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem a sua sede na
Rua de Francisco António Vicente (rampa do hospital), vila, fre-
guesia e concelho de Mogadouro, no sentido de alterar o corpo do
artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação é uma entidade que tem por objectivo a representa-
ção e defesa dos interesses dos produtores florestais seus associados
e a promoção de acções de defesa e conservação do meio ambiente,
nomeadamente nas áreas protegidas, parques e rede natura, podendo
desenvolver todas as actividades necessárias à prossecução dos seus
objectivos, tais como:

Está conforme o original, na parte a que respeita.

18 de Dezembro de 2001. � A Notária Interina, (Assinatura ile-
gível.) 3000002048

MOTOCLUBE DE ALHANDRA

Certifico que, por escritura outorgada no 1.º Cartório Notarial de
Vila Franca de Xira, a cargo da notária, Maria Isabel Mocho Garcia
de Oliveira, no dia 23 de Novembro de 2001, exarada a fls. 51 e
seguintes do livro de notas n.º 374-B, foi constituída uma associa-
ção sem fins lucrativos denominada Motoclube de Alhandra, com
sede no Bairro da Chabital, Rua B, lote 13, rés-do-chão, direito, em
Alhandra, freguesia de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, a
qual tem por objecto promover o motociclismo, actividades de la-
zer, desportivas, de convívio, divulgação do nome da terra.

Admissão e deveres dos sócios:
1 � Poderão ser sócios todos os indivíduos de boa reputação moral

e cívica possuidores de motos ou não;
2 � O pedido de admissão como sócio será avaliado pela direc-

ção. Caso o pedido seja indeferido, haverá recurso feito à assem-
bleia geral.

3 � A partir da sua admissão todos os sócios beneficiam da uti-
lização dos bens e serviços que o clube puder proporcionar nas con-
dições e mediante o pagamento das taxas aprovadas pela direcção.

1 � Perdem a qualidade de sócio:
a) Os que não paguem as suas quotas durante 12 meses;
b) Os que actuam no sentido de pôr em risco ou afectem os inte-

resses morais ou materiais do clube.
2 � Há recurso para a assembleia geral das deliberações tomadas

pela direcção, nos termos do n.º 1 deste artigo.
Extinção e liquidação:
1 � A extinção do Motoclube de Alhandra e a liquidação do seu

património só poderão ser determinados em assembleia geral em que
se verifique voto nesse sentido de três quartos dos sócios efectivos.

2 � No caso de dissolução o património social disponível será
distribuído a obras e serviços sociais do País, conforme for delibera-
do em assembleia.

Os casos omissos nos estatutos regem-se pelo regulamento inter-
no cuja aprovação e alteração são da competência da assembleia
geral.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Fernandes dos Santos. 3000011499

A. E. S. T. P. AV � ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EM AVEIRO

Certifico que, por escritura de 9 de Maio de 2001, iniciada a
fl. 70 do livro de notas para escrituras diversas n.º 166-F do 2.º Car-
tório Notarial de Aveiro, a cargo do notário, José Carreto Lages,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com
sede provisória na Urbanização de Santiago, Praceta Dois, 3.º, B,
freguesia da Glória, concelho de Aveiro, tem a sua duração por tem-
po indeterminado e o seu objecto consiste em:

Representar globalmente os estudantes são-tomenses em Aveiro
e zelar pelos seus interesses;
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Contribuir para uma maior integração dos estudantes são-tomenses
no seu meio escolar em particular e social em geral;

Contribuir para uma maior e melhor formação cívica, humana,
cultural, desportiva e científica dos seus membros;

Promover um ambiente de convivência interna entre todos os
estudantes são-tomenses;

Cooperar com todos os organismos nacionais ou estrangeiros, cujos
princípios não contrariem os aqui definidos.

São membros da associação todos os estudantes são-tomenses
matriculados em qualquer estabelecimento de ensino ou de forma-

ção profissional em Aveiro que sejam admitidos na associação pela
sua direcção.

Os sócios são admitidos e excluídos pela direcção, cabendo recur-
so para a assembleia geral do despacho que ordenar a exclusão, sen-
do esta de convocação obrigatória.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Helena de Almeida
Loureiro dos Santos Silveira. 1000039914
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AVEIRO
ÁGUEDA

INCER � INDÚSTRIAS DE CERÂMICA REUNIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 579; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500678944; inscrição n.º 31; nú-
mero e data da apresentação: 11/221101.

Certifico que foram nomeados gerentes, para o ano de 2002, Albano
Almeida Costa, da Cerâmica Primor, L.da, e Aurelino Almeida Oliveira,
da Cetipal � Cerâmica de Tijolos e Pavimentos, L.da

Está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de
Lurdes Ferreira do Pomar. 3000024485

AVEIRO

CARLOS PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3848;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725714; data do depósito:
010627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

13 de Novembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura
ilegível.). 3000023299

MEALHADA

S. T. I. B. � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
INTERNACIONAIS BAIRRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 344/
950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503400815; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 6/011126.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade, quanto ao artigo 2.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 249 398 euros e
95 cêntimos, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
248 900 euros e 15 cêntimos, da sócia Helena Proença André Man-
so e outra do valor nominal de 498 euros e 80 cêntimos, do sócio
Isaque Alfredo César Manso.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 3000024495

SANTA MARIA DA FEIRA

BARROS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7299/011015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
011015.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída
entre António Manuel dos Santos Barros e mulher, Maria de Fátima

dos Santos Oliveira e Barros, casados na comunhão de adquiridos, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Barros & Oliveira, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Santo António, freguesia de Escapães, deste concelho.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de pres-
tação de serviços na indústria de calçado.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em nu-
merário, correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, 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
montante igual ao dobro do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado 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 com-
pra e venda de veículos automóveis de e para a sociedade e a assi-
natura de contratos de leasing.

Conferida, está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007053

VILAR DA ROCHA � CORTIÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7300/011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
011016.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, Manuel Augusto
Vilar da Rocha, solteiro, maior, constituiu a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Vilar da Rocha � Cortiças, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua das Devesas, 57, freguesia de
Fiães, deste concelho.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de indús-
tria transformadora da cortiça.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, representado por uma quota
de igual valor pertencente ao sócio único.

§ único. Encontra-se realizado em numerário quanto a 50% do
capital devendo a restante parte ser realizada, de igual forma, den-
tro do prazo de um ano.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais o sócio único exerce a competência das assembleias gerais, po-
dendo designar um ou mais gerentes registando a respectiva nome-
ação em acta própria lavrada para o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto no número anterior, são desde já desig-
nados gerentes da sociedade o sócio, Manuel Augusto Vilar da Ro-

4.  Empresas � Registo comercial
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cha e Andrea Cristina Guedes Rocha, casada, natural da freguesia e
concelho de Esposende, residente na Rua dos Valinhos, freguesia de
Lobão, deste concelho, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, sendo bastante a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

6.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

7.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas, ex-
cepto as que pressupõem a pluralidade de sócios.

Conferida, está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007056

FILTO � SERVIÇOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7301/011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
011016.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi constituída
entre António de Sousa Duarte, casado com Sónia Andreia da Silva
Paiva na comunhão de adquiridos, e Carlos Filipe da Silva Paiva,
casado com Sónia Cristiana Almeida Castanheira na comunhão de
adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma FILTO � Serviços para Calçado, L.da,
com sede na Rua da Liberdade, 1246, Azenha, Arrifana, Santa Ma-
ria da Feira.

§ único. Por deliberação, a gerência poderá transferir a sede soci-
al para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste no corte, costura e outros serviços para o
sector do calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António de Sousa Duarte e Carlos Filipe da Silva Paiva.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios des-
de já nomeados gerentes sendo necessária a assinatura dos dois ge-
rentes em conjunto para obrigar a sociedade.

5.º

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos ou
contratos alheios aos interesses sociais, nomeadamente, letras de
favor, avales, fianças, cauções e responsabilidades semelhantes.

Declararam ainda os outorgantes que autorizam a gerência a le-
vantar o dinheiro depositado do capital social para a aquisição de
bens e equipamentos para a sociedade.

Conferida, está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007060

M. S. R. CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5592/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504219340;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/990129.

Certifico que, pela apresentação supra-indicada, foram efectuados
os registos de:

a) Cessação de funções do gerente Manuel da Silva Rocha, por
renúncia, em 15 de Dezembro de 1998.

b) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º, cuja redac-
ção actualizada é a seguinte:

5.º

A gerência da sociedade fica a pertencer exclusivamente à sócia
Fernanda Maria da Silva Rocha sendo suficiente a sua assinatura em
todos os actos e contratos que digam respeito à sociedade, inclusive
a compra e venda de veículos automóveis.

O texto actualizado do pacto social foi arquivado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

26 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007082

M. S. R. CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5592/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504219340;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/990528.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007085

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ALVES CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2066/860108; identificação de pessoa colectiva n.º 501602321;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/980429.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007088

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ALVES CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2066/860108; identificação de pessoa colectiva n.º 501602321;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/990430.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007091

MANUEL SILVA ROCHA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2657/890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502110546;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/980429.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007096

MANUEL SILVA ROCHA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2657/890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502110546;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/990528.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007099

AMADEU & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3155/900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502499605;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/980428.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007107

AMADEU & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3155/900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502499605;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/990420.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007110

LEI � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1889/840315; identificação de pessoa colectiva n.º 501458557;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/011004.

Certifico que, pela apresentação supra-indicada, foi efectuado o
registo de:

Deslocação da sede para a Rua de Penoucos, 424, Fiães.

Conferida, está conforme o original.

26 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007113

LEI � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1889/840315; identificação de pessoa colectiva n.º 501458557;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 100/980430.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007116

LEI � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1889/840315; identificação de pessoa colectiva n.º 501458557;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 76/990427.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007119

AUTO GAIATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2316/871209; identificação de pessoa colectiva n.º 501906363;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/871209.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007122

JORGE VIEIRA & SOFIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5406/980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504091344;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/011004.

Certifico que, pela apresentação supra-indicada, foi efectuado o
registo de:

a) Cessação de funções da gerente Sofia Gabriela Amaral e Silva,
por renúncia.

Data: 6 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

26 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007126

JORGE VIEIRA & SOFIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5406/980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504091344;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/990430.

Certifico que, pela apresentação supra-indicada, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-
porção e para reforço das suas quotas, e alteração parcial do contra-
to quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, equivalente a 5000 euros, dividido em duas quotas de
501 205$ cada, pertencentes a cada um dos sócios, Jorge Ricardo
dos Santos Vieira e Sofia Gabriela Amaral e Silva.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o regis-
to deste acto no prazo de três meses.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007130

PRÓ-HORIZONTAL � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2254/870317; identificação de pessoa colectiva n.º 501797092;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 33/990427.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007141

ANTÓNIO GOMES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2108/860411; identificação de pessoa colectiva n.º 501635858;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/980715.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007143

MANUEL CAETANO AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2247/870302; identificação de pessoa colectiva n.º 501790330;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 133/980429.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007146

CORPELI � INDÚSTRIA DE CORTES PARA CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6940/010620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010620.

Certifico que Goreti Maria de Deus Freitas, solteira, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CORPELI � Indústria de Cortes para
Calçado, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Prof. Vicente Reis, 153,
3700-574 Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe podendo também criar e ex-
tinguir, em território nacional ou no estrangeiro, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

3.º

O objecto social é fabricação de calçado.

4.º

O capital social é composto por uma única quota de 5000 euros,
integralmente realizado em dinheiro e pertencente à sócia, Goreti
Maria de Deus Freitas.

5.º

1 � A gerência da sociedade compete à única sócia, Goreti Maria
de Deus Freitas, que é desde já nomeada gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

2 � Poderão, no entanto, vir a ser nomeados gerentes pessoas
estranhas à sociedade, bastando para tanto acta que o delibere e os
nomeie.

6.º

Mediante prévia deliberação da sócia, fica permitida a participa-
ção da sociedade em quaisquer outras sociedades com objecto igual
ou diferente do seu.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000007004

VALE DE CAMBRA

MONTEIRO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 113/750721; identificação de pessoa colectiva n.º 500386676;
entrega: 1/20011227.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 1000007388

JORGE & MONTEIRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 587/960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503634530;
entrega: 2/20011227.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 1000007385

CIPRIAUTO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
DE CIPRIANO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 676/970825; identificação de pessoa colectiva n.º 503942332;
entrega: 3/20011228.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 1000007383

SOARES DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula n.º 75/
720713; identificação de pessoa colectiva n.º 500251797; entrega:
4/20011228.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 1000007381
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ARLINDO S. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 109/750414; identificação de pessoa colectiva n.º 500315957;
entrega: 5/20011228.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 1000007378

BEJA
BEJA

ANTÓNIO MANUEL CHAVEIRO DA ROSA
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1181/960911;
identificação de pessoa colectiva n.º 503720135; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 19/011126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento do capital de 400 000$ para 5000 euros, após redenomi-
nação do capital para euros, e alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é do
montante de 5000 euros e corresponde à soma de uma quota de valor
nominal de 2500 euros, pertencente a António Manuel Chaveiro da
Rosa, e três quotas iguais de valor nominal de 833 euros e 34 cên-
timos cada e pertencentes a Vitória Maria Páscoa Guerreiro da Rosa,
Paulo César Guerreiro Rosa e Cristina Alexandra Guerreiro Rosa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024424

A. CANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 833/900727;
identificação de pessoa colectiva n.º 502414405; data: 26112001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva a acta e os outros documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024422

ESTORES VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1113/951003;
identificação de pessoa colectiva n.º 503512150; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 6/011127.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o aumento do capital de 1 000 000$ para 5000 euros, após rede-
nominação do capital para euros e alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024419

LAMPREIA & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 419/780809;
identificação de pessoa colectiva n.º 500757631; data: 27112001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva a acta e os outros documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024417

BRAGA

ESPOSENDE

AVIFÃO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 705;
identificação de pessoa colectiva n.º 503575950; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 8/011128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 400 000$ para 5000 euros, com redenomina-
ção, e alterado parcialmente o contrato quanto ao seu artigo 3.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio José Carlos da Quinta Ferreira, e
outra quota de valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria
Madalena Morgado Priegue Ferreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, David Manuel
Morgado da Cruz. 1000007393

TALHO ZENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 466/
910925; identificação de pessoa colectiva n.º 502620986; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 9/011128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 600 000$ para 5000 euros, com redenomina-
ção, e alterado parcialmente o contrato quanto ao seu artigo 3.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertencem uma a cada um dos sócios, José Joa-
quim Arantes Gomes e Manuel Vieira de Matos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, David Manuel
Morgado da Cruz. 1000007397

PÓVOA DE LANHOSO

JAIME RIBEIRO PEREIRA � GESTÃO DE EMPRESAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 628/20011031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20011031.
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Certifico que Jaime Agostinho Ribeiro Pereira, casado com Hele-
na Augusta Andrade Leite na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jaime Ribeiro Pereira � Gestão
de Empresas, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida da
República, 2, loja I, freguesia de Nossa Senhora do Amparo, conce-
lho da Póvoa de Lanhoso.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste em actividades de contabilidade e
consultoria fiscal. Formação profissional nomeadamente na área de
gestão de empresas, elaboração de projectos de investimento eco-
nómico-financeiro. Agente de comércio por grosso no âmbito das
telecomunicações nomeadamente angariação de clientes para ope-
radores de telecomunicações.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio quando necessária.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Ribeiro Barroso. 3000024993

AMI � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 64/780913; identificação de pessoa colectiva n.º 500822530; data:
21112001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Ribeiro Barroso. 3000024990

ELEUTÉRIO JOSÉ ANTUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 69/790305; identificação de pessoa colectiva n.º 500853525; data:
23112001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Ribeiro Barroso. 3000024962

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

FRESTAGAL IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2407/
990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504326600.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 3000024985

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

FRITI � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 267; identificação de pessoa colectiva n.º 504052748; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/101201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 602 410$, com redenominação em euros, passando o
capital para 5000 euros, e, em consequência do mesmo, foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (correspondentes a 1 002 410$), respeitantes à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

Mais certifico que foram depositadas as contas dos anos de exer-
cício de 1999 e 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019019

ANTÓNIO DE JESUS MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 100; identificação de pessoa colectiva n.º 502237244; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 6/181201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 50 000 000$ para 50 120 500$, sendo o
seu aumento de 120 500$, com redenominação em euros, passando
o capital para 250 000 euros, e, em consequência do mesmo, foi
alterado o pacto social quanto ao seu artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 250 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quatro seguintes quotas: uma
do sócio António de Jesus Miranda, do valor nominal de 100 000 eu-
ros, uma da sócia Dorinda de Jesus dos Santos, do valor nominal de
100 000 euros, uma da sócia Nélia Cristina dos Santos Miranda, do
valor nominal de 25 000 euros, e uma do sócio Carlos Manuel dos
Santos Miranda, do valor nominal de 25 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019023
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CONSTRUÇÕES � MIRANDA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 287; identificação de pessoa colectiva n.º 504156292; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/181201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 2 500 000$ para 2 506 025$, sendo o seu
aumento de 6025$, com redenominação em euros, passando o capi-
tal para 12 500 euros, e, em consequência do mesmo, foi alterado o
pacto social quanto aos seus artigos 4.º e 6.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 12 500 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quatro seguintes quotas: uma
do sócio António de Jesus Miranda, do valor nominal de 5000 eu-
ros, uma da sócia Dorinda de Jesus dos Santos, do valor nominal de
4500 euros, uma da sócia Nélia Cristina dos Santos Miranda, do valor
nominal de 1500 euros, e uma do sócio Carlos Manuel dos Santos
Miranda, do valor nominal de 1500 euros.

ARTIGO 6.º

1 � Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 250 000 euros e restituídas quando for permitido.

2 � A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia
deliberação dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019026

PAPELTECNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 198; identificação de pessoa colectiva n.º 503324329; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 21/281201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 602 410$, com redenominação em euros, passando o
capital para 5000 euros, e, em consequência do mesmo, foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por três quotas, uma no valor de 2500 euros e outras duas
no valor de 1250 euros cada uma, pertencentes a cada um dos só-
cios, Manuel Silva, Gracinda Silva e Ricardo Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019028

FAIAPERFIL, CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 363; identificação de pessoa colectiva n.º 504996223; inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 7 e 8/281201; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 5 e 6/281201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Júlio
Dâmaso José renunciou à gerência desde 29 de Outubro de 2001 e
que foi alterado o pacto social quanto aos seus artigos 3.º e 4.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva Fer-

nandes, e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente ao só-
cio Wilson Micael Simões Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou
mais gerentes, ficando a mesma a pertencer ao já nomeado gerente,
o sócio Manuel da Silva Fernandes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019031

J. VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 58; identificação de pessoa colectiva n.º 500647925; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 23/281201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 602 410$, com redenominação em euros, passando o
capital para 5000 euros, e, em consequência do mesmo, foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
subscritas uma por cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019037

MARTINS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 192; identificação de pessoa colectiva n.º 503269484; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 24/281201.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 800 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 202 410$, com redenominação em euros, passando o
capital para 5000 euros, e, em consequência do mesmo, foi alterado
o pacto social quanto ao seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas de 2500 euros cada e per-
tence uma a cada um dos sócios, Manuel Filipe Gomes de Oliveira e
Nelson Paulo Guerreiro Martins.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019041

GRESITAL � INDÚSTRIA CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 161; identificação de pessoa colectiva n.º 502884517.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019049
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MADEIRADA � INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS
E SERRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 13; identificação de pessoa colectiva n.º 500739838; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/141201.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 26 de Novembro
de 2001 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019054

RED-REDE DE DIFUSÃO CENTRO � PUBLICIDADE
EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 228; identificação de pessoa colectiva n.º 502205245.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019057

ALCIDES RODRIGUES & POCINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 426; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/011218.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 26 de Novembro
de 2001 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 1000019060

FIGUEIRA DA FOZ

LILIS FLORES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1298/900927; identificação de pessoa colectiva n.º 502444215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024516

GOMES E GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2416/000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504800566.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024510

MARJOLAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1127/890103; identificação de pessoa colectiva n.º 502088109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024507

BARROCA, PEDROSA & TELES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2542/001019; identificação de pessoa colectiva n.º 504890646.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024505

CARPINTARIA PAIONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 991/870108; identificação de pessoa colectiva n.º 501144650.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024501

HEMAPALI � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 971/860819; identificação de pessoa colectiva n.º 501704060.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024471

TRANSQUIAIOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2532/000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505136899.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024466

CINEFOZ � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2296/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504594435.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
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refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024462

PEDROSA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1567/930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502913444.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024457

PRAÇA DOS IMÓVEIS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2441/000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504858858.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024452

FOZ FRONTAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2557/001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505240092.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024841

MARCIL � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1261/900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502363690.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024837

PREDIAL MARESIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2067/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503929530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se

refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024834

MERCEARIA TALHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1992/961028; identificação de pessoa colectiva n.º 503740144.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024827

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS DA FIGUEIRA, FIN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 902/840822; identificação de pessoa colectiva n.º 501618090.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024825

ANABELA PAIS & MENEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1099/880926; identificação de pessoa colectiva n.º 502040858.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024821

SALÃO CHAPÉU � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1625/930709; identificação de pessoa colectiva n.º 503030171.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024816

NOGUEIRA & GOMES � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2117/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504063880.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
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refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024810

AGROALQUEIDÃO � RAÇÕES E AGROQUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1836/950518; identificação de pessoa colectiva n.º 503427934.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024806

SALA DE ESTAR � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1979/960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503704970.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024802

MALHAS TIFANI � DISTRIBUIDORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 732/811006; identificação de pessoa colectiva n.º 501209395.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024764

A TASQUINHA � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1363/910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502597127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024757

WARESOFT � SOFTWARE PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2148/980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504139657.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024751

TRANSPORTES CORDEIRO RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2309/990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504398180.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024745

CARPINTARIA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1720/940405; identificação de pessoa colectiva n.º 503186783.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024734

VÍTOR MATOS MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1819/950323; identificação de pessoa colectiva n.º 503387835.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024717

M. J. SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 459/770622; identificação de pessoa colectiva n.º 500658226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024711

C. F. F. � CONSTRUÇÕES FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1073/880505; identificação de pessoa colectiva n.º 501976698.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024705

ELECTRO PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1524/920914; identificação de pessoa colectiva n.º 501862811.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 66 � 19 de Março de 2002 5990-(41)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024701

ROCHA DO FUTURO � TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2444/000323; identificação de pessoa colectiva n.º 504943839.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024447

ANTÃO E PEREIRA � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2502/000623; identificação de pessoa colectiva n.º 505045257.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024727

CHARME � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1556/921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502900296.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024719

GIL DIAS � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1245/900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502327251.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024713

PADARIA PÉROLA DA GÂNDARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 504/780130; identificação de pessoa colectiva n.º 500718342.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se

refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024890

HEMAPALI � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2537/001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505106051.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024882

N. J. F. � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1220/900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502308214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024878

CONSTRUÇÕES CASQUEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2142/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504109871.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024871

FOZ � PRÓTESE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2267/990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504594419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024707

MIÚDOS DO AMANHÃ � FORMAÇÃO
E COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2086/970905; identificação de pessoa colectiva n.º 503964280.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
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refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024702

SILUMEN � SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1543/921113; identificação de pessoa colectiva n.º 502922001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024694

P-ZERO � GESTÃO DE PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2379/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504374460.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024689

LINA LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2391/991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504647660.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024682

VENDAPRIL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1277/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502463953.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024679

IMOEXPANSÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1479/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502787201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se

refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024676

MURTA & CARDOSO, TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2271/990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504450891.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024672

COSTA & PERDIGOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1523/920914; identificação de pessoa colectiva n.º 502838345.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024671

EPCI � ELECTRÓNICA E PNEUMÁTICA
DE CONTROLE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2185/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 501522441.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024655

EPCI-DOIS � MONTAGEM E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2365/990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504614339.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024650

COSTA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2138/980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504088262.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
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refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024643

R/C ESQ. � PRESENTES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1867/950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503459917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024628

JORFOZ � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1974/960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503685445.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024633

GUILHERME VARINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 213/630206; identificação de pessoa colectiva n.º 500132097.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos, a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação do contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodri-
gues. 3000024624

SOURE

ARMANDO CORDEIRO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 544/011127;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011127.

Certifico que entre Armando Cordeiro Duarte e mulher, Isabel de
Campos Duarte Cachulo, casados em comunhão geral, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armando Cordeiro Duarte, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cais, 21, vila, fregue-
sia e concelho de Soure.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços eléctri-
cos e comercialização de artigos relacionados com a actividade,
designadamente para o ramo automóvel, manutenção e reparação
de veículos automóveis e comércio de peças, acessórios e veículos
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Armando Cordeiro Duarte e Isabel de
Campos Duarte Cachulo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes quando permitido por lei.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 27 de No-
vembro de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 3000024769

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARTINHO DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 543/011126;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011126.

Certifico que entre António Martinho de Oliveira e mulher,
Aurélia Alves, casados em comunhão geral, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Martinho de
Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Beco Oliveira Duarte, sem
número, lugar de Serroventoso, freguesia de Samuel, concelho de
Soure.

3 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência funerária.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, António Martinho de Oliveira e Aurélia
Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 22 de No-
vembro de 2001.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 3000024763

ULMEIRO � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 542/011116;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/011116.

Certifico que entre Ângelo Manuel Cordeiro da Silva Penacho,
casado com Sílvia Cristina Mota Oliveira Cardoso Penacho em co-
munhão de adquiridos, Lídia de Jesus Cordeiro da Silva Penacho, João
Carlos Cordeiro da Silva Penacho e Jorge Miguel Cordeiro da Silva
Penacho, solteiros, maiores, e José da Silva Penacho, casado com
Maria de Jesus da Silva Duarte Cordeiro Penacho em comunhão geral,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ULMEIRO � Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Aristides
Mota Nunes, sem número de polícia, lugar e freguesia de Gesteira,
concelho de Soure.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e
corresponde à soma de cinco quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 6000 euros, pertencente ao sócio José da Silva
Penacho, e quatro iguais de 1000 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Ângelo Manuel Cordeiro da Silva Penacho, Lídia
de Jesus Cordeiro da Silva Penacho, João Carlos Cordeiro da Silva
Penacho e Jorge Miguel Cordeiro da Silva Penacho.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar os restantes 50% também em dinheiro, no pra-
zo de um ano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral ficando desde já nomeados
gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 24 de Outu-
bro de 2001.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 3000024742

TRANSANÇOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 541/011115;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/011115.

Certifico que entre Pedro José de Oliveira Carraca e mulher, Paula
Bela Vilão de Oliveira, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto
social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSANÇOS � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho, sem
número de polícia, lugar e freguesia de Vila Nova de Anços, conce-
lho de Soure.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 66 � 19 de Março de 2002 5990-(45)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Pedro José de Oliveira Carraca
e Paula Bela Vilão de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 15 de No-
vembro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 3000024730

R. P. C. S. � SOURE F. M. RADIODIFUSÃO
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 538/011109;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011109.

Certifico que por Rádio Popular do Concelho de Soure, C. R. L.,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de R. P. C. S. � Soure F. M.
Radiodifusão e Publicidade, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no Largo de Conde Ferreira, sem número, na
vila, freguesia e concelho de Soure.

2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá mudar a
sua sede dentro mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços a pessoas
colectivas e singulares na área da comunicação social, nomeadamente
radiodifusão, marketing, publicidade e formação profissional, a co-

mercialização de bens e serviços, bem como a assessoria, consulto-
ria, elaboração de estudos e representações comerciais e industriais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, representado por uma quota
de igual valor nominal pertencente à sócia única.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficarão a car-
go de cinco gerentes, conforme decisão expressa da sócia única, nos
termos da lei, ficando desde já nomeados, por indicação da única
sócia, António Fernando da Silva Centeio, divorciado, com residên-
cia na Rua de Lino Galvão, 16, fracção F, na vila, freguesia e con-
celho de Soure, Carlos Alberto Fernandes Costa, casado, com resi-
dência na Rua de Fernando Marques Duarte Santos, na vila, freguesia
e concelho de Soure, Joaquim Dionísio Anjo, casado, com residên-
cia no lugar de São José do Pinheiro, na freguesia e concelho de
Soure, Luís Miguel Pires da Silva Figueiredo, casado, com residência
no lugar de Matas, na freguesia e concelho de Soure, e José Manuel
Bento Catarro, casado, com residência na Rua da Piscina, lote 1,
22, 2.º, direito, na freguesia e concelho de Pombal.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes,
excepto em caso de mero expediente em que bastará a assinatura de
um.

3 � À gerência são conferidos poderes para adquirir, alienar ou
onerar quaisquer bens imóveis ou móveis, nomeadamente veículos
automóveis, assim como dar ou tomar de arrendamento imóveis ou
aluguer de bens imóveis, aceitar letras, negociar e outorgar todos os
contratos de acordo com o seu objecto social, e confessar, ou desis-
tir ou transigir em qualquer processo judicial.

4 � A gerência será remunerada se tal for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade é desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos,
dentro do âmbito do seu objecto social, com o seu único sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, e a altera-
ção e transformação do pacto social, depende do consentimento da
sócia única, Rádio Popular do Concelho de Soure, C. R. L., ratifica-
do pela sua assembleia geral.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 7 de Novem-
bro de 2001.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 3000024718

LUÍS MARQUES (ASSOCIADOS) � CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 353/011203;
identificação de pessoa colectiva n.º 503496634; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/011203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, Luís Manuel Dionísio Marques, soltei-
ro, maior, cessou as funções de gerente, em 13 de Dezembro de 2001,
por renúncia.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 3000024605
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UNIÃO COMERCIAL DE ADSICÓ � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 372/960716;
identificação de pessoa colectiva n.º 503691429; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 1/011121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 2 000 000$ para 10 024 100$, realizado em di-
nheiro pelos sócios António dos Santos Felício e mulher, Maria da
Estrela dos Santos Cardoso, casados em comunhão de adquiridos, que
reforçam as respectivas quotas com a quantia de 1 506 025$ cada
um, e pela entrada dos novos sócios Pedro Miguel Cardoso Felício
e Paulo Jorge Cardoso Felício, solteiros, maiores, com uma quota de
2 506 025$ cada um, com alteração parcial do pacto social, tendo
sido dada nova redacção ao artigo 3.º, corpo do artigo 7.º e seu § 1.º,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, correspondente à soma de
quatro quotas iguais de 12 500 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios, António dos Santos Felício, Maria da Estrela
dos Santos Cardoso, Pedro Miguel Cardoso Felício e Paulo Jorge
Cardoso Felício.

Cada uma das quotas dos sócios António dos Santos Felício e Maria
da Estrela dos Santos Cardoso está realizada em dinheiro até à quan-
tia de 8743 euros e 99 cêntimos, a parte restante de cada uma das
mesmas, no valor de 3756 euros e 1 cêntimo, será realizada tam-
bém em dinheiro no prazo de dois anos a contar de hoje; e as quotas
dos sócios Pedro Miguel Cardoso Felício e Paulo Jorge Cardoso
Felício estão metade de cada uma delas realizadas em dinheiro, sen-
do a parte restante das mesmas realizadas em dinheiro no prazo de
dois anos a contar de hoje.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos já nomeados gerentes
António dos Santos Felício e Paulo Jorge Cardoso Felício e ao sócio
Pedro Miguel Cardoso Felício, que desde já fica designado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente Paulo Jorge Cardo-
so Felício.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

1 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 3000024600

TÁBUA

TRANSPARIZ � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
DE ESPARIZ, L.DA

Sede: Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 451/011207;
identificação de pessoa colectiva n.º 505839261; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/011207.

Certifico que, por escritura de 23 do Novembro de 2001, a
fl. 121 do livro de notas para escrituras diversas n.º 117-E do Car-
tório Notarial de Tábua, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSPARIZ � Transportes de
Mercadorias de Espariz, L.da

2.º

Tem a sede no lugar e freguesia de Espariz, concelho de Tábua.

3.º

A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação em Portugal ou no estran-
geiro.

4.º

Tem por objecto transportes de mercadorias.

5.º

1 � O capital social, representado por numerário, é de 50 000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Fernando Manuel Ro-
drigues Bessa e Maria Fernanda Antunes Castanheira Bessa.

2 � O capital encontra-se realizado em 50 % na proporção das
respectiva quotas, ficando deferidas para 22 de Novembro de 2002 as
entradas dos restantes 50 % do capital.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do respectivo capital social.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

À cessão de quotas a estranhos é necessário o consentimento social
cabendo à sociedade em primeiro lugar e aos sócios em segundo o
direito de preferência.

9.º

A gerência da sociedade e a sua representação pertencem aos só-
cios e ou a estranhos, todos a nomear pela assembleia geral, ficando
desde já designados gerentes o sócio Fernando Manuel Rodrigues
Bessa, a sócia Maria Fernanda Antunes Castanheira Bessa e o não
sócio José António de Figueiredo Amaral, casado, residente no lugar
e freguesia de Pinheiro de Coja, deste concelho, obrigando-se a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos com a assinatura conjun-
ta de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente José An-
tónio de Figueiredo Amaral.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Nunes Rodrigues Campos Abrantes. 3000024474

ÉVORA
ARRAIOLOS

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA RODRIGUES LIZARDO
E FILHOS, L.DA

Sede: Herdade dos Mogos, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 58/
950426; identificação de pessoa colectiva n.º 501313630.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
T. Pacheco Barreiros. 3000024539

FARO
FARO

PLANIAL � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Urbanização de São Luís, lote D, 5.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3575/970127;
identificação de pessoa colectiva n.º 503813079; data: 20010628.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 3000024789
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DUPINCELAOMÓVEL � SERVIÇOS DE CARPINTARIA
E PINTURA, L.DA

Sede: Monte do Altinho, apartado 391-2,
Santa Bárbara de Nexe

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4130/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504880012; data:
20010628.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 3000024469

HOTEL FARO RIA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Sede: Praça de D. Francisco Gomes, 2, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1734/850819;
identificação de pessoa colectiva n.º 501533850; data: 20010618.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 3000024460

OLIVEIRA & EIRA, L.DA

Sede: Rua de Silvina Guerreiro, 46/1, 1.º,
esquerdo, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4155/
20000426; identificação de pessoa colectiva n.º 504893130; data:
20011003.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024455

LEANDRO & GUERREIRO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa,
lote 23, 9.º, B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4218/
20000808; identificação de pessoa colectiva n.º 505090570; data:
20011003.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024450

JOSÉ PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, lote 5-A, 2.º,
esquerdo, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4064/991210;
identificação de pessoa colectiva n.º 504960067; data: 20010930.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024444

PERPÉTUA LAREIRO CUSTÓDIO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Jornal Correio do Sul, 26, 1.º, esquerdo, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4046/991104;
identificação de pessoa colectiva n.º 504792717; data: 20010930.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024440

DAVID JORGE & FILHOS, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, 124, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4045/991104;
identificação de pessoa colectiva n.º 504792784; data: 20011003.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024435

SULDIÁRIO � EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, S. A.

Sede: Rua da Cidade Bolama, lote E, loja D, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4013/990901;
identificação de pessoa colectiva n.º 504650980; data: 20010919.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024431

CARVALHO & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 215, rés-do-chão, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1565/830413;
identificação de pessoa colectiva n.º 501371737; data: 20010628.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024426

FORMOSUL ALGARVE � FORMULÁRIOS
EM CONTÍNUO, L.DA

Sede: Rua da Cidade Bolama, lote F, 5.º,
esquerdo, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3965/990503;
identificação de pessoa colectiva n.º 504659561; data: 20010905.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pin-
to Caixinha. 3000024421
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SOFORTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, Vivenda Oliveira,
Montenegro, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1988/870831;
identificação de pessoa colectiva n.º 501750380; data: 20010628.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

8 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria João
de Jesus do Carmo Belo. 3000024783

SÉRGIO DIAS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Egas Moniz, 71-B, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3736/980109;
identificação de pessoa colectiva n.º 504037722; data: 20010622.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Élia Maria Gonçalves Veríssimo.
3000024780

LAGOA

J. PAIS � CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Lagoa Jardim, bloco 2, 2.º, C, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1561/141101; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
141101.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe tendo como
sócios:

a) José Manuel Nunes Pais, casado com Maria Augusta Guerreiro
da Silva Pais no regime de comunhão de adquiridos, com uma quota
de 4000 euros.

b) Bruno Filipe da Silva Pais, solteiro, maior, com uma quota de
1000 euros que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Pais � Canalizações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Lagoa Jardim, blo-
co 2, 2.º, C, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa (Algarve).

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em canalizações para a constru-
ção civil, montagem de bombas e outras reparações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4000 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Nunes Pais e outra no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Bruno Filipe da Silva Pais.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emiti-

do em 4 de Outubro de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas Co-
lectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado em
12 de Novembro de 2001, na agência do BTA, em Armação de Pêra;

c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 505828537.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo, tendo sido advertidos da obrigatoriedade de regista-
rem este acto na conservatória competente, no prazo de três meses
a contar de hoje.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 3000024626

LAGOS

NOVACRA � EXPLORAÇÕES DE UNIDADES
HOTELEIRAS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1932/
981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504280716; data da
apresentação: 05062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

10 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024494

JORGE PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 994/890808;
identificação de pessoa colectiva n.º 502202190; data da apresenta-
ção: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

10 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024436
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GRILO & RUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1852/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504003895; data da
apresentação: 24092001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024432

LAGOSINTER � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2006/
990923; identificação de pessoa colectiva n.º 503492825; data da
apresentação: 20062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024429

DUASANTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1898/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504171305; data da
apresentação: 20062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

10 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024427

MONTE LEMOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1361/
921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502194480; data da
apresentação: 29062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Granadeiro Gordinho Galvanito. 3000024443

MICROLAGOS � SISTEMAS INFORMÁTICOS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1354/
920904; identificação de pessoa colectiva n.º 502831022; data da
apresentação: 29062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Granadeiro Gordinho Galvanito. 3000024438

IPSIS, SOCIEDADE DE MANUTENÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1764/
901109; identificação de pessoa colectiva n.º 503809039; data da
apresentação: 29062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Granadeiro Gordinho Galvanito. 3000024434

CARDIO CLUBE GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2004/
990914; identificação de pessoa colectiva n.º 504671693; data da
apresentação: 31052001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024430

NO PÁTIO � EXPLORAÇÃO E CESSÃO
DE RESTAURANTES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1299/
920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502734809; data da
apresentação: 25052001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024428

LUZ TINTAS � PRODUTOS PARA PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1707/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503663433; data da
apresentação: 25012001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024425

JOSÉ SANTOS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1305/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502749164; data da
apresentação: 31052001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024423

LUZ TINTAS � PRODUTOS PARA PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1707/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503663433; data da
apresentação: 25012001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024420

PISCINAS EM PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1706/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503663441; data da
apresentação: 18012001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024418
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PISCINAS EM PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1706/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503663441; data da
apresentação: 18012001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 3000024416

LOULÉ

ALGARVETÉNIS, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua de David Teixeira, 208, 2.º, esquerdo, Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2870/
921230; identificação de pessoa colectiva n.º 502900512.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000018981

AUTO ALEXANDRE, L.DA

Sede: Cerro de Cabeça de Câmara, Estação de Loulé,
São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3969/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504061232.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1999 e
2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000018995

FRAZÃO & FRAZÃO, L.DA

Sede: Vale do Lobo Tennis Academy, Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2955/
930519; identificação de pessoa colectiva n.º 502989742.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000019002

GUARDA
FORNOS DE ALGODRES

OURIVESARIA LOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 92/950123; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
010525.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo do aumento de capital e alteração do contrato com redeno-
minação. Montante do aumento 2410$ por incorporação de reser-
vas livres, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quo-
tas, e em consequência, alterado o artigo 3.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e é formado

por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel de Oliveira Lote e
outra a Maria Paula de Oliveira Fernandes.

13 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000024609

RODRIGUES E SANTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 4/780921; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
011205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo do aumento de capital e alteração do contrato com rede-
nominação. Montante do aumento 602 410$ por incorporação de
reservas subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quotas
e em consequência, alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e é formado
por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Leonel Rodrigues e outra a Maria
Luísa Santinho Lourenço.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000024606

TÓ-ZÉ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 29/870326; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
011212.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo do aumento de capital e alteração do contrato com redeno-
minação. Montante do aumento 2410$ por incorporação de reser-
vas livres, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quo-
tas, e em consequência, alterado o artigo 3.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e é formado
por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto Pacheco Moreira
e outra a Maria de Lurdes Abreu Ferreira.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000024538

FISCONFOR � CONTABILIDADE E AGÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 12/850612; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
010622.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo do aumento de capital e alteração do contrato com redeno-
minação. Montante do aumento 602 410$ por incorporação de re-
servas livres, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas e em consequência, alterado o artigo 3.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e é formado
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por duas quotas, pertencendo uma de 4562,50 euros a António
Manuel Pires Candeias e outra de 437,50 euros, pertencente a
Aristides Candeias de Almeida.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000024708

COSTA E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 38/890907; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/
010927.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo do aumento de capital e alteração do contrato com redeno-
minação. Montante do aumento 602 410$ por incorporação de re-
servas livres, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas, e em consequência, alterado o artigo 3.º que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e é formado
por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, João António Almeida da Costa e
outra a Graça Maria Ventura Albuquerque.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000024704

GUARDA

GABRIEL & SILVA � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1232;
identificação de pessoa colectiva n.º 503693715; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/20011211.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital social
foi aumentado de 400 000$ para 5000 euros e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, uma de 1250 euros, do só-
cio José Manuel Gabriel da Silva, uma de 1250 euros, do sócio Sér-
gio Gabriel da Silva e uma de valor nominal de 2500 euros, do sócio
José da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

11 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000018977

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

MINAU & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 388/980828; identificação de pessoa colectiva n.º 504242423.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado:
Inscrição n.º 1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 1/

20011107.
Cessação de funções de gerente do sócio Paulo Dinis Vale Lopes,

por deliberação de 15 de Outubro de 2001.

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 2/20011107

Designação de gerente por deliberação de 15 de Outubro de 2001.
Gerente nomeado: Alfredo Eugenio dos Reis Lopes, casado.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000007044

ADOLFO DO VALE VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 130/881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502154160;
data do depósito: 20010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000007042

CASCAIS

TETRAMÓVEL � INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9306/
950307-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024809

REALMÉDIA SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9375/
950426-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502133805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024799

PETRAKAKIS � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 042/
960417-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503652377.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024794

RESTAURANTE O PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 478/
980421-Cascais.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024790

BENVINDO MACHADO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1988/
900111-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500323305.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024784

CABRAL DE ALMEIDA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 194/
971230-Cascais.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024777

PVDB � PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8483/
950810-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503497401.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024767

SECTOR ZERO, PRODUTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9800/
970416-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502139790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe, actualmente denominada Sector Zero, Produtos Informáticos,
S. A.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024747

PENHA MOTOR � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE AUTOS E MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7275/
931214-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503107999.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024731

TÁXIS JOÃO E VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7697/
940623-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503259535.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024720

CONCESSE, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9842/
970904-Cascais.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024714

BARBEARIA AFONSO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 251/
980115-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504156128.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024709

PRAIA DO FORTE � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 805/
980928-Cascais.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024698

AUTO TÁXIS ESTRELA CERVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2464/
900118-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500516774.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024695

CASA DE EGAS MONIZ � CENTRO GERIÁTRICO
DE REPOUSO E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7983/
950105-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503341150.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024684

CARPINTARIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8849/
960207-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503663182.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024673

MENDESNÔ, GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8061/
950116-Cascais.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024661

GRADINHA, COMERCIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5583/
970314-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502609494.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024648

CEP � CONSULTADORIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7094/
930906-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502712503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024642

RSP � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7762/
940726-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503292141.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024635

MANUEL ANTÓNIO FULGÊNCIO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 048/
981130-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
981130.

Certifico que entre Manuel António Fulgêncio Soares e Maria de
Lurdes de Jesus dos Santos Soares foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel António Fulgêncio Soa-
res, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Humberto Cruz, 3, 2.º,
esquerdo, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação e venda de electro-
domésticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 400 000$, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 200 000$ cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 400 000$.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Ale-
xandra Maria Bento Batista dos Santos. 3000024881

URBIRAMA CONSULTADORIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5298/
861125-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500673020; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 14/980515.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024768

PCPROGRAMAS � SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9455/
950523-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024761
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REALMÉDIA SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9375/
950426-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502133805; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 39/980728.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024929

RESTAURANTE SILVA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5019/
851206-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501576576.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024927

COMPANHIA DAS CONTAS � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 189/
971107-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504010212; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 21/980717.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024924

NÚCLEO CRIATIVO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9514/
950628-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503453331.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024923

PROMENTOR � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 376/
990521-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504303180.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024922

AGUDAL 7 � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
URBANIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9205/
950111-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503343846; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/980914.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024920

J. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 272/
610223-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500906548.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024918

LOPES & SOARES � TUDO PARA FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 422/
980217-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504076299.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024916

AUTO TÁXI DE VILA FRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 540/
990803-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024914

VIPINSTALL � INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 927/
991209-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504676806.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024910

JE 92 � JOVENS EMPRESÁRIOS, PROJECTOS
DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9298/
950503-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502812508.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024908
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IFISICAS � INSTALAÇÕES, PROJECTOS E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9239/
950126-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503359840.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024903

PROJINOVA� PROJECTOS E ESTUDOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 695/
970321-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024901

ERMIB � SOCIEDADE RENTABILIZAÇÃO
MANUTENÇÃO E BOBINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 457/
980303-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024897

MUPICOM � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,
GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7745/
920916-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024893

CARLOS EVANGELISTA � CLÍNICA ORTOPÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 432/
980219-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024888

TECNALIS � ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS
E NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 157/
971001-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501691847.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024883

TECNALIS � ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS
E NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 157/
971001-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501691847; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 15/980514.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024880

INTERCENTRO � INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6545/
741002-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500362980.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024877

INTERCENTRO � INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6545/
741002-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500362980; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 9/981109.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024872

FABRICÁMOS UM NOME � COMUNICAÇÃO
E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 615/
980429-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024862
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COMOCRUL � CERVEJARIA SNACK-BAR
E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7770/
900925-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502845112.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024952

SEDURBEL � IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6031/
890217-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502112697.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024951

IMPERQUIMA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5390/
870210-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501780955.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024950

STELA FERNANDES � CENTRO CLÍNICO
DE MIRAFLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9883/
960118-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503575283.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024949

MEDIALDA � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 225/
620731-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500951845.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024948

REGAPARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7404/
920228-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024947

AUTOTÁXIS CRUZ DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8867/
960411-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500038066.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024946

RUGIDER � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5943/
881107-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502062444.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024945

AUTO TÁXIS JOSÉ OLIVEIRA & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 709/
990907-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504599364.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024944

DFP � DESPORTO, FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4559/
830407-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500437106; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 59/980722.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024943

LIVRARIA REPUBLICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 692/
970318-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024942
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BAZAR TURCOMANO � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE CARPETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5220/
860905-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501712330; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/980818.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024941

BAZAR TURCOMANO � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE CARPETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5220/
860905-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501712330.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024940

LIVRARIA REPUBLICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 692/
970318-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
970318.

Certifico que entre Maria da Conceição da Costa Novaes dos Reis
Leite Pinto e Ricardo Luís Leite Pinto foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Livraria Republicana, L.da, tem a sua
sede na Avenida da República, 51, letra E, em Algés, freguesia de
Algés, concelho de Oeiras, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes bem como criar
ou extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de re-
presentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade editorial e livreira, ven-
da de livros, jornais e revistas, papelaria, artigos de escritório, pro-
dutos informáticos e discos compactos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
200 000$ cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu, em sociedade reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, uma ou mais vezes, até ao limite de 3 000 000$ e os mesmos
poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimentos nos
termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre porém, a cessão de quotas
a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade à qual é
reservado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos restan-
tes sócios, em segundo.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade compete aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

§ 1.º Para vincular validamente a sociedade é necessária a assina-
tura de um gerente.

§ 2.º A sociedade não poderá ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais designadamente fianças, abonações,
letras de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria da Conceição
da Costa Novaes dos Reis Leite Pinto.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Ale-
xandra Maria Bento Batista dos Santos. 3000024938

URBIRAMA CONSULTADORIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5298/
861125-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500673020.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024937

PAPELARIA AFONSO & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 531/
961223-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503806757; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 59/980731.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024936

PAPELARIA AFONSO & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 531/
961223-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503806757.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024935

SURNAVE � PERITOS, CONSULTORES
E REGULADORES DE AVARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6358/
891220-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501388729.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1997, 1998 e 1999 em relação à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024934

INÉDITO � CONSULTORES DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 855/
991111-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502856742.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024933

MARONDA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9667/
950922-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503575267.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024931

RAFA � REPRESENTAÇÕES, AUDITORIA
E FISCALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 035/
970825-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503952664.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024756

IRMÃOS MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7622/
920630-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500485561.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024752

NOQUINHA � PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5696/
880222-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501939440.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024738

LABOCONTROLE � EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS
E DE LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5574/
870907-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501872329.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024728

GIPE � GABINETE DE INSTALAÇÕES E PROJECTOS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5832/
880712-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502010622.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024724

JOPOLARME � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9097/
941104-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503306410.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024716

RESTAURANTE SNACK-BAR RIORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8937/
940705-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503229563.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024710

2 MI � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9270/
950216-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503359351.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024703

WILLMAN & DIAS � DIAGNÓSTICOS MÉDICOS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 864/
970609-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503904716.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024700

LABOCONTROLE � EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS
E DE LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5574/
870907-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501872329; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 108/980729.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024691

A PAPOILA � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7654/
920716-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502808225.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024683

ANJOS & FRAUSTA � COMERCIALIZAÇÃO
E ASSISTÊNCIA A SISTEMAS MÉDICO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9890/
960122-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503598186.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024664

AUTO TÁXIS BRASÍLIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 455/
990623-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504441132.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024663

DFP � DESPORTO, FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4559/
830407-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500437106.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024660

AUTO TÁXIS ABEL COSTA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 394/
990601-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504474464.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024658

VEIGA GOMES � SERVIÇOS DE IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 531/
990728-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024652

DOMUS SELECTA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 515/
990720-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504420780.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024645

COMPANHIA DAS CONTAS � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 189/
971107-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504010212.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1998 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024641

COMPANHIA DAS CONTAS � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 189/
971107-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504010212.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
da Glória do Amaral Bairras. 3000024634

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ARQUITECTURAS ILIMITADAS � ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7698/980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504214217;
data: 29-6-2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000007034
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ADECCO RECURSOS HUMANOS � EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1266/900315; identificação de pessoa colectiva n.º 502310685;
data: 29-6-2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000, consolidadas.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000007032

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JOSIL � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 909/780316; identificação de pessoa colectiva n.º 500743290;
inscrição: 5/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007050

ILDA COSTA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 487/751010; identificação de pessoa colectiva n.º 500361908;
inscrição: 8/010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007048

J. MARTINS AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 667/640228; identificação de pessoa colectiva n.º 500451451;
inscrição: 6/010706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007047

JOSÉ REBELO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 731/630213; identificação de pessoa colectiva n.º 500451036;
inscrição: 8/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007045

JOAQUIM SIMÕES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 698/630230; identificação de pessoa colectiva n.º 500492123;
inscrição: 15/010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007043

LEITARIA REIS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 184/610111; identificação de pessoa colectiva n.º 500455066;
inscrição: 7/010713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007041

GIROMUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 750/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505216850;
inscrição: 5/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007087

IMPORFOTO � IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO
FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2149/910415; identificação de pessoa colectiva n.º 502576235;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 55-57-20011120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º.
Reforço: 9 600 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios abaixo mencionados, com as quantias respectivamente de escu-
dos 2 880 000$ e 6 720 000$.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e está dividido em três quotas: uma de 120 000$ e outra
de 2 880 000$, pertencentes ao sócio João Carlos da Silva Pinto; e
uma de 7 000 000$ pertencente à sócia I. C. D. Indústria e Comér-
cio de Produtos Alimentares, L.da

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007090

IMOPLUS � CAPITAL E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3193-920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502801115;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 42-20011012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º.
Reforço: 25 000 euros, realizado quanto a 8 780,33 euros por

reservas e quanto a 16 219,67 em dinheiro, subscrito pela accionis-
ta única.
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido por 10 000 acções
com o valor nominal de 5 euros cada uma, encontrando-se integral-
mente realizado.

§ 1.º Poderá haver títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções.
§ 2.º As acções são nominativas, ou ao portador se assim for de-

liberado em assembleia geral, caso em que são reciprocamente con-
vertíveis nos termos da lei, ficando a cargo do interessado as despe-
sas de conversão.

§ 3.º Os títulos são desdobráveis por outros representativos cada
um deles de um número inferior de acções, quando o interessado o
solicita e satisfaça os respectivos encargos; nas mesmas condições
pode o interessado solicitar a concentração num só título de vários
títulos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007093

GREY LISBOA � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3273/920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502812990;
inscrição: 11/010713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007389

HIPER OFICINA DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9833/000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504793942;
inscrição: 3/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007387

FRANCISCO DIAS MARGARIDO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8879/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504590553;
inscrição: 3/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007384

FRANCEVAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 715/001127; identificação de pessoa colectiva n.º 504846272;
inscrição: 3/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007382

LEONARDO & LEONARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9260/990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504484400;
inscrição: 2/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007380

FONTAIN � SGPS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8988/990205; identificação de pessoa colectiva n.º 504580957;
inscrição: 4/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007376

GULISTAN � CONSULTADORIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9552/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504782061;
inscrição: 3/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007374

LIVRARIA BERTRAND, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9538/230410; identificação de pessoa colectiva n.º 500167079;
inscrição: 26/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007372

FEBRERO CONSULT � CONSULTORIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6491/960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503733660;
inscrição: 2/001205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007370

HERDADE DE S. TIAGO � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9553/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504784595;
inscrição: 3/010711.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007368

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MANUEL
REYMÃO PINTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 676/810202; identificação de pessoa colectiva n.º 500831211;
inscrição: 16/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007366

FOTOGRAFIA E CINEMA, ARCO-ÍRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 424/801024; identificação de pessoa colectiva n.º 501058923;
inscrição: 10/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007364

JOSÉ FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 158/790906; identificação de pessoa colectiva n.º 500881278;
inscrição: 5/010713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007362

JESUS & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 000/770824; identificação de pessoa colectiva n.º 500680787;
inscrição: 10/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007360

IMOBILIÁRIA IBERFAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5399/950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503526410;
inscrição: 8/010713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007358

IMOREGUENGO � DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4372/931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503116629;
inscrição: 14/010703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007356

GABINETE MÉDICO DO TRABALHO � G. M. T., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 866/860414; identificação de pessoa colectiva n.º 501656634;
inscrição: 6/010704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007354

FIXANCO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE PERFURAÇÃO E ANCORAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 671/851008; identificação de pessoa colectiva n.º 501567003;
inscrição: 14/010712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007352

GIRÃO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 822/850314; identificação de pessoa colectiva n.º 501669230;
inscrição: 8/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007350

FIOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 105/841002; identificação de pessoa colectiva n.º 501456066;
inscrição: 7/010704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007348

JOÃO RIBEIRO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 170/680918; identificação de pessoa colectiva n.º 500450820;
inscrição: 10/010713.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007346

JOSÉ MANUEL CARDOSO, ALFAIATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 288/880415; identificação de pessoa colectiva n.º 501979549;
inscrição: 6/010803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007344

J. A. SANTOS � FORNECEDORES NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 591/870423; identificação de pessoa colectiva n.º 501815740;
inscrição: 6/010720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007342

JOSÉ GUILHERME MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 875/750319; identificação de pessoa colectiva n.º 500156999;
inscrição: 12/010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007340

INSTITUTO MÉDICO � VETERINÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 367/750813; identificação de pessoa colectiva n.º 501064923;
inscrição: 6/010717.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007339

J. A. C. PINHEIRO � MOLDURAS, ESPELHOS
E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2234-910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502586958;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 68-20011009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3500 eu-
ros pertencente ao sócio Joaquim António Caldeira Pinheiro e a
outra de 1500 euros pertencente à sócia Rosália Maria dos Santos
Cardoso Pinheiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007244

LAVATAX � LAVANDARIA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2480-911004; identificação de pessoa colectiva n.º 502628570;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 13-20011011.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3000 euros, per-
tencente ao sócio José Pereira Casegas, e outra de 2000 euros, per-
tencente à sócia Rosa Ramos Carvalho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007245

GRAVITA � SOCIEDADE COMERCIAL
E DE REPRESENTAÇÕES GRACIANA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2487-911008; identificação de pessoa colectiva n.º 502631066;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32-20011011.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 10 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007248

GUINDASTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2856-920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502703709;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3-20011009.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 5 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007250

GERICONSTROI � ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÃO,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2070-910322; identificação de pessoa colectiva n.º 501717277;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 38-20011012.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o quadrié-

nio 2001-2004, por deliberação de 28 de Março de 2001.
Conselho de administração: presidente, Mark Andrew Stilwell;

vogais: António Gonçalo Rúbio de Faria Blanc, casado, Avenida de
Sidónio Pais, 22, 4.º, esquerdo, Lisboa, e João Carlos Gonçalves Ga-
lhardo Zilhão, casado, Avenida do Restelo, 41, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente, Rui da Costa e Silva de Carvalho;
vogais: João Manuel Mendes Victor, Joaquim de Oliveira Brandão,
casado, Rua da Penha de França, 193, 5.º, A, Lisboa, revisor oficial
de contas; suplente, José Joaquim Jesus Xavier Ferreira, revisor ofi-
cial de contas, Rua de Cândido Figueiredo, 89, 10.º, L, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007251

GUESSAL, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3393-920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502843721;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32-20010918.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 28 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007254

LOURDES BRANCO � PERFUMARIA
E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3460-921029; identificação de pessoa colectiva n.º 502865768;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19-20011003.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em par-

tes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios, Carlos Al-
berto Alves do Branco e Maria de Lurdes Matilde Ribeiro Alves do
Branco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007257

FREITAS FERNANDES CONSULTORES � GESTÃO
DE PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3497-921110; identificação de pessoa colectiva n.º 502879084;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6-
20001207.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida da Índia, 34, freguesia de Al-

cântara.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007258

FREITAS FERNANDES CONSULTORES � GESTÃO
DE PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3497-921110; identificação de pessoa colectiva n.º 502879084;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 54-20011009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

  ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma de 4500 euros, do sócio João Manuel Mestre de Freitas Fer-
nandes;

Uma de 500 euros, pertencente à sócia Maria Celeste Ferreira
Maceira Fernandes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007260

NGF � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3960-930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502993995;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 25-20011003.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 12 033 740$, por incorporação de reservas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 70 000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota no valor de
21 700 euros, pertencente ao sócio Luís Fernando Pacheco Mendes
da Graça, duas quotas no valor de 7700 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Maria Helena Figueiredo Ricardo Simões Fer-
reira e José Alexandre do Nascimento Graça, uma quota no valor de
4200 euros, pertencente ao sócio Nuno Henrique Malhoa Migueis
Clode, e duas quotas no valor de 14 350 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Maria Isabel Bordallo Pinheiro Pereira da Rosa
Nunes e José Joaquim Domingues Nunes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007262

IMOCOM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 3998-930601; identificação de pessoa colectiva n.º 502531010;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21-20010926.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de D. João II, 1.16.05,

13.º piso, letra A, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000007264



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 66 � 19 de Março de 2002 5990-(65)

FARIA & WALCAMP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 442/440515; identificação de pessoa colectiva n.º 500505179;
inscrição: 17/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007267

FLOR DA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 277/411219; identificação de pessoa colectiva n.º 500726507;
inscrição: 10/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007269

IMCF � INSTITUTO MÉDICO DE CIRURGIA FACIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9590/991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504476653;
inscrição: 2/010720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007271

LUSITÂNIA EXPRESSO � VIAGENS E ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3098/920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502776072;
inscrição: 6/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007272

LEONOR & SILVA MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3222/920710; identificação de pessoa colectiva n.º 502810629;
inscrição: 17/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007273

GEOGRAF � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3466/921030; identificação de pessoa colectiva n.º 502865695;
inscrição: 11/010724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007276

NEOFISA � SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3458/921029; identificação de pessoa colectiva n.º 502865776;
inscrição: 13/010718.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007279

FLORICULTORA DO PORTO ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3207/920702; identificação de pessoa colectiva n.º 502836075;
inscrição: 8/010703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007281

JOAQUIM DA PURIFICAÇÃO BEATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3632/930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502902370;
inscrição: 5/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007283

NEUROVIDA � SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO,
TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE DOENTES

NEUROLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3557/921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502887613;
inscrição: 5/010716.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007284

LISCENTER � CENTROS COMERCIAIS DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3494/921109; identificação de pessoa colectiva n.º 502879491;
inscrição: 15/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007286
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JSM � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4072/930708; identificação de pessoa colectiva n.º 503025305;
inscrição: 5/010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007288

IMOCONTRATO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4023/930621; identificação de pessoa colectiva n.º 503025534;
inscrição: 6/010718.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007290

LEITARIA GRANDE PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 797/591114; identificação de pessoa colectiva n.º 500454973;
inscrição: 9/010730.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 1000007162

KURT HOMMÉ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 428/590328; identificação de pessoa colectiva n.º 500492476;
inscrição: 11/010716.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 1000007165

JUSTO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 753/601031; identificação de pessoa colectiva n.º 500954143;
inscrição: 8/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 1000007168

GESTINCO � GESTÃO DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3978/930531; identificação de pessoa colectiva n.º 503002933;
inscrição: 6/010703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007180

INSTITUTO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA
E MASSAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 499/870409; identificação de pessoa colectiva n.º 501808442;
inscrição: 8/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007197

LIRGES � GESTÃO E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4278/931020; identificação de pessoa colectiva n.º 503075060;
inscrição: 2/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007203

LUÍS ALBUQUERQUE COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8362/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504166859;
inscrição: 4/010403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007210

LAVANDARIA ATLÂNTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 633/860801; identificação de pessoa colectiva n.º 501697209;
inscrição: 5/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007214

J. FERREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 907/560522; identificação de pessoa colectiva n.º 500451435;
inscrição: 10/010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007217
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J. ALVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 836/580312; identificação de pessoa colectiva n.º 500480524;
inscrição: 10/010706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007219

LEITARIA DA JUNQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 419/510116; identificação de pessoa colectiva n.º 500473820;
inscrição: 8/010706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007226

GOMEZ DOMINGUEZ & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 744/560220; identificação de pessoa colectiva n.º 500095833;
inscrição: 22/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000007230

LEITÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 866/370621; identificação de pessoa colectiva n.º 500493022;
inscrição: 11/010720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 1000007172

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VISA MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1220; identificação de pessoa colectiva n.º 502250119; apresen-
tação: 010627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000007040

VIA RARA � URBANISMO, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7131; identificação de pessoa colectiva n.º 505172100; apresen-
tação: 010913.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000007038

TOTALCONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 289; identificação de pessoa colectiva n.º 502088982; apresen-
tação: 011109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000007035

SOINTEL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MATERIAL
ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 667; identificação de pessoa colectiva n.º 501425292; apre-
sentação: 011114.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000007033

SOCOTEX � SOCIEDADE COMERCIAL
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 214; identificação de pessoa colectiva n.º 501428330; apre-
sentação: 011119.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000007031

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CAFETARIA UNIDOS DAS AVENIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 664; identificação de pessoa colectiva n.º 500494029; entra-
da: 1501/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007080

MERCEARIA LAFONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 031; identificação de pessoa colectiva n.º 500892288; entra-
da: 696/010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007078
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MAIA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 945; identificação de pessoa colectiva n.º 500501467; entra-
da: 880/010926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007076

CONDOR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 054; identificação de pessoa colectiva n.º 500234043; entra-
da: 397/010919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007074

PROVE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 128; identificação de pessoa colectiva n.º 500399310; entra-
da: 1042/010928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007072

CONDE & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 873; identificação de pessoa colectiva n.º 500333874; entra-
da: 660/010921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007070

M. VIANA DIAS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1008; identificação de pessoa colectiva n.º 502567198; entra-
da: 1275/011003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007068

MISIR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5371; identificação de pessoa colectiva n.º 503677590; entra-
da: 738/010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007067

CSAT � CENTRO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7192; identificação de pessoa colectiva n.º 504188917; entra-
da: 1195/011002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007066

MAIA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 368; identificação de pessoa colectiva n.º 500472700; entra-
da: 13 280/010806.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007065

MONTODEN � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 568; identificação de pessoa colectiva n.º 500471045; entra-
da: 1517/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007064

MODA GANHA � DISTRIBUIDORES DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7800; identificação de pessoa colectiva n.º 504549596; entra-
da: 1254/011003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007062

MERCEARIA IDEAL DO BAIRRO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 606; identificação de pessoa colectiva n.º 500492395; entra-
da: 1447/011008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007059
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COPY HOUSE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7331; identificação de pessoa colectiva n.º 504203517; entra-
da: 759/010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007057

MARQUES & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1204; identificação de pessoa colectiva n.º 500911940; entra-
da: 1106/011001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007054

CARREFOUR � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5035; identificação de pessoa colectiva n.º 503593117; entra-
da: 9841/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007051

CENTRO MÉDICO DENTÁRIO LUÍS CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3740; identificação de pessoa colectiva n.º 503272760; entra-
da: 1479/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007049

MANTELA PORTUGAL � REFRIGERANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6802; identificação de pessoa colectiva n.º 504083481; entra-
da: 422/010919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007046

PROPOSTA � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1847; identificação de pessoa colectiva n.º 502810980; entra-
da: 1380/011004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007063

MERA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 734; identificação de pessoa colectiva n.º 502581263; entra-
da: 475/010920.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007061

CAMISARIA PITTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500919852; entra-
da: 1472/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007058

CGSA � COMUNICAÇÕES GLOBAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7469; identificação de pessoa colectiva n.º 504229699; entra-
da: 1194/011002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007055

CLÍNICA MÉDICA � DENTÁRIA DO CHAFARIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7455; identificação de pessoa colectiva n.º 504226797; entra-
da: 7468/010602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007052

PATHOS � ANATOMIA PATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3283; identificação de pessoa colectiva n.º 503135615; entra-
da: 1482/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007029

CORTEZ & CORTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3674; identificação de pessoa colectiva n.º 503250546; entra-
da: 521/010920.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007022
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MULTIMUNDO � REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO INTERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 767; identificação de pessoa colectiva n.º 500199639; entra-
da: 385/010919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007017

MERCEARIA FLOR DA QUINTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 535; identificação de pessoa colectiva n.º 500999473; entra-
da: 700/010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007013

M. FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 603; identificação de pessoa colectiva n.º 500501505; entra-
da: 919/010927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007009

MARTINHO BRANDÃO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 457; identificação de pessoa colectiva n.º 500501394; entra-
da: 886/010926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007006

PONTO SEGURO � EMPRESA MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2206/820427; identificação de pessoa colectiva n.º 501268278;
entrada/data: 7331/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007144

MARKETING ADVERTISING SOLUTIONS � SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8104; identificação de pessoa colectiva n.º 504666053; entra-
da: 309/010918.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007338

PASTELARIA GRANADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5677; identificação de pessoa colectiva n.º 503754447; entra-
da: 1497/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007337

MAMÃS E C.A � GINÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6823; identificação de pessoa colectiva n.º 504071190; entra-
da: 1480/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007336

MUNDIMÉDIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7287; identificação de pessoa colectiva n.º 504193171; entra-
da: 775/010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007335

CAMADEUS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1838; identificação de pessoa colectiva n.º 502811340; entra-
da: 1130/011001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007334

CAMPOS & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 021; identificação de pessoa colectiva n.º 500051844; entra-
da: 1457/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007333
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CAMARGUE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 594; identificação de pessoa colectiva n.º 502155329; entrada: 43/
010912.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007332

CRESCENDUM � GESTÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1198/900130; entrada/data: 13 164/010803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007175

CAFETARIA LAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 386/750821; identificação de pessoa colectiva n.º 500342040;
entrada/data: 371/010426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007179

CAMPOS & VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 7942/990322; identificação de pessoa colectiva n.º 504667661;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 19, 21 e
22/010924.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/010924.
Cessação de funções do gerente Carlos Alberto Varela, por ter

renunciado em 22 de Junho de 2001.

7 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 21/010924.
Cessação de funções do gerente Vasco Beja Neves Fernandes, por

ter renunciado em 10 de Novembro de 2000.
Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do

capital de 1 010 000$ para 5038 euros, tendo os artigos 3.º e 5.º,
n.º 2, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5038 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4938 euros,
titulada pela sócia Maria da Conceição Campos Pereira de Amaral e
outra no valor nominal de 100 euros, titulada pela sócia Ana Sofia
Pereira de Amaral.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, é exercida pela sócia Ana Sofia Pereira de
Amaral e pelo não sócio Carlos Jorge Gama Varela.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007220

MAQUIEXPRESSO � MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 5946; identificação de pessoa colectiva n.º 503820288; entrada:
755/010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007405

CARDOSAUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 4947; identificação de pessoa colectiva n.º 503565628; entrada:
13 964/010820.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007417

MEMOTUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 4951; identificação de pessoa colectiva n.º 503565628; entrada:
13 964/010820.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007431

CASABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 27 795; identificação de pessoa colectiva n.º 500545677; entra-
da: 7381/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007437

CARMIGAL � MÁQUINAS, FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 8586; identificação de pessoa colectiva n.º 504681060; entrada:
1903/011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007440

MANUEL JOSÉ RODRIGUES FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 39 425; identificação de pessoa colectiva n.º 500725942; entra-
da: 3025/010910.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007445

CASCALHEIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 51 523/771229; identificação de pessoa colectiva n.º 500715831;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/010928.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio Manuel Moura
Fernandes e a outra à sócia Olívia Esteves Pires.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007449

MATOS & PALACIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 43 174/710506; identificação de pessoa colectiva n.º 500387723;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 3/010928.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros cada, uma de
cada sócio, Alfredo da Silva Freire e Maria José Bizarro Assunção
Freire.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007454

MENDES & FRAGOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 41 067/690424; identificação de pessoa colectiva n.º 500501319;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 20/010925.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes de activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 4000 euros,
titulada em nome de Manuel Mouré Henriques Pinheiro da Silva e
outro no valor nominal de 1000 euros, titulado em nome de Maria
de Lurdes Varela Matias Pinheiro da Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007458

P. MORAIS LEITÃO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 2311/930122; identificação de pessoa colectiva n.º 502915137;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
25/010928.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 9976 euros, já integralmente realizado e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de valor nominal de
4988 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007462

PERITAVAL � PERITAGENS E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 1292/891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502263776;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 49/010928.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas, sendo uma de 798 euros, uma de
698 euros e outra de 100 euros, pertencentes ao sócio Luís Henri-
que Correia Simão e uma de 399 euros e outra de 3005 euros, per-
tencentes ao sócio José Agostinho Simão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007465

MERCEARIA OLIVALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 67 053/871020; identificação de pessoa colectiva n.º 501894454;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 16/010927.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

11 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 16/010927.
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Ferreira Clara da

Conceição, por ter renunciado, em 28 de Março de 2001.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007466

MARTINS & ELIZABETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 55 565/801210; identificação de pessoa colectiva n.º 500989737;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 41/010927.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

11 � Apresentação n.º 41/010927.
Nomeação de gerente, por deliberação de 10 de Agosto de 1998,

de Rui dos Santos Rim.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007468
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PRATA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 33 705/630208; identificação de pessoa colectiva n.º 500474834;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/010928.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, sendo cada só-
cio, António Marques Figueiredo e Maria Ercília Miguel Ribeiro,
titular de uma quota.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007471

MX � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 5934; identificação de pessoa colectiva n.º 503814156; entrada:
561/010921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007474

MIGUEL BUTTULER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 50 119; identificação de pessoa colectiva n.º 500613710; entra-
da: 966/010927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007477

PINTURASLAR � SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 52 095; identificação de pessoa colectiva n.º 500755604; entra-
da: 1100/010928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007482

PEDAGOGIS � ENSINO DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 7292; identificação de pessoa colectiva n.º 504194364; entrada:
13 917/010817.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007484

COSMETIC AND SERVICE � IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 7911; identificação de pessoa colectiva n.º 504616935; entrada:
1530/011010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007488

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. RUI BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 7762; identificação de pessoa colectiva n.º 504461591; entrada:
1671/011012.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007492

CEIRAMAR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 10 789; identificação de pessoa colectiva n.º 503287660; entra-
da: 1941/011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007495

CLÍNICA DR. LUÍS ALVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 7479; identificação de pessoa colectiva n.º 502933127; entrada:
1107/011001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007498

CLÍNICA ORTOPÉDICA DR. ANTÓNIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 917; identificação de pessoa colectiva n.º 502213493; entrada:
1631/011011.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007391

CORINTEGRAL, SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 6754/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504051520;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/010924.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 12/010924.
Deslocação da sede para a Rua de Manuela Porto, 11-B, freguesia

de Carnide, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007222

MARTINS & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 3616/940714; identificação de pessoa colectiva n.º 503235687;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
3/010924.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/010924.
Cessação de funções do gerente Joaquim José Cameira Mendes,

por ter renunciado em 19 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007225

CHANDRACANTE & BALU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 3551/940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503213438;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/010924.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 4750 euros, do sócio
Chandracante Premji, e uma de 250 euros, da sócia Mradula Premji
Carsane.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007228

COSTA & CARMO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 3303/940216; identificação de pessoa colectiva n.º 503138460;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/010924.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 0000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007231

MARQUES, CARDOSO, LOPES & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 49 074/760421; identificação de pessoa colectiva n.º 500576793;
entrada/data: 205/010917.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007232

CENTUM � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 1085/911024; entrada/data: 189/010917.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007235

MANUEL LOPES VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 32 114/611212; identificação de pessoa colectiva n.º 500475040;
entrada/data: 46/010914.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007239

MARGARIDA SERRA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 41 713/691129; identificação de pessoa colectiva n.º 500493740;
entrada/data: 14081, 5 e 7/010822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, e 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007240

MENSA � CATERING DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 2917/930910; identificação de pessoa colectiva n.º 501142088;
entrada/data: 429/010919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007241

MOTOBRÁS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 450/890328; entrada/data: 21/010914.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007242



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 66 � 19 de Março de 2002 5990-(75)

C. PINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 10 595/010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505656981;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/010928.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Armindo dos Santos Cabral, número de identificação fiscal

122563026, casado com Maria Nilza Veloso Cabral no regime da
comunhão geral de bens, natural da freguesia de Várzea da Serra,
concelho de Tarouca, residente na Rua de Casal Branco, vivenda 4,
Casal de São Brás, Amadora;

2.º José de Carvalho Pinto, número de identificação fiscal
184107270, natural da freguesia de Várzea da Serra, concelho de
Tarouca, casado com Anabela Veloso dos Santos Cabral Pinto no
regime de comunhão geral de bens, residente na Rua de Luís Cristi-
no da Silva, lote 239, 6.º, B, em Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. Pinto � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís Cristino da Silva,
lote 239, 6.º, B, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de construção de edifícios,
compra e venda de máquinas, ferramentas e materiais de construção
e acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de
12 500 euros, pertencente ao sócio Armindo dos Santos Cabral; uma
quota de 12 500 euros, pertencente ao sócio José de Carvalho Pin-
to.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
os sócios, dependendo a cessão a estranhos do consentimento da
sociedade, à qual fica reservado, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, consoan-
te vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Armindo dos Santos Cabral e José de Carvalho Pinto, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de ambos os ge-
rentes, mesmo na compra e venda de veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota na ocorrência
dos seguintes factos ou circunstâncias:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento ou interdição do seu titular;
c) Por partilha emergente de divórcio, caso a quota não seja ad-

judicada ao seu titular;
d) No caso da quota ser penhorada, arrestada, ou por qualquer

forma envolvida em processo judicial;
e) No caso de desinteresse ou mau comportamento do seu titular,

desde que tal resulte de decisão da assembleia geral e o sócio seja
considerado elemento prejudicial ao bom nome da sociedade.

2 � O preço da amortização salvo o disposto na lei e no caso de
acordo com o seu titular, será igual ao que resultar do último balan-
ço social aprovado, ficando desde já deliberado o limite máximo de
oito prestações trimestrais para a efectivação do respectivo paga-
mento.

3 � A quota amortizada figurará com tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria dos votos correspondentes ao capital.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007246

MARCUS & HARTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 7629/200907; identificação de pessoa colectiva n.º 500182515;
entrada/data: 7437/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007148

MARCUS & HARTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 7629/200907; identificação de pessoa colectiva n.º 500182515;
entrada/data: 7438/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007150

MANUEL PEREIRA GOMES, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 64 598/861216; entrada/data: 4656/010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007152

POLIQUATRO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 3071/931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503091359;
entrada/data: 3843/010622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007153

MANUEL PEREIRA GOMES, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 64 598/861216; entrada/data: 25 306/001102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007155
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C. B. COMIDAS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 3118/931207; identificação de pessoa colectiva n.º 503100536;
entrada/data: 8270/010705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007157

PUBLIDELTA � PROMOÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 3398/940324; identificação de pessoa colectiva n.º 503160121;
entrada/data: 7256/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007159

MUST CAFÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 8322/990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504459015;
entrada/data: 201/010911.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007161

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA CLÍNICA
DR.A ISABEL FEIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 8636/991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504699202;
entrada/data: 3018/010910.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007164

CANTINHO DE FRONTEIRA � COMÉRCIO
DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 749/890706; identificação de pessoa colectiva n.º 502186720; en-
trada/data: 448/010906.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007166

CHD-CIBER HEKP DESK � INFORMÁTICA
E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9514/001024; identificação de pessoa colectiva n.º 504999168;
entrada/data: 873/010926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007173

CS E CL � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 8481/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504632396;
entrada/data: 382/010919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007176

QUINTINHA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 2213/921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502898011;
entrada/data: 564/010921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007178

PRIMOLISBOA � PRIMEIRO INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 818/890821; identificação de pessoa colectiva n.º 502169320; en-
trada/data: 946/010927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007184

COREWORKS � PROJECTOS DE AUDIO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 10 582/010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505298503;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/010925.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Nuno Pedro Duarte Marques Barreiro, contribuinte fiscal

n.º 168394880, casado no regime de comunhão de adquiridos com
Catherina Héléne Michel, natural de Lisboa, freguesia de Santo
Condestável, residente na Rua de Pinheiro Chagas, 101, 5.º, direito,
Lisboa;

2.º Isabel Maria Tavares Moura Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 189406569, casada no regime de comunhão de adquiridos com
Nuno Pinto Gonçalves Moura, natural de Lisboa, freguesia de São
Sebastião da Pedreira, residente na Rua de Lourenço Dinis, 32,
Azeitão, Setúbal;

3.º Fernando Manuel Duarte Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 193587130, casado no regime de comunhão de adquiridos com
Paula Nogueira da Trindade Oliveira Gonçalves, natural de Lisboa,
freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, residente na Rua do Dr.
Gama Barros, 5, 3.º, Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que integra a escritura lavrada a fl. 61 do
livro de notas n.º 474-L do 5.º Cartório Notarial de Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta afirma COREWORKS � Projectos de Audio
e Vídeo, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua de Pinheiro Cha-
gas, 101, 5.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

2 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade para qualquer
outro local que julgue conveniente, por uma ou mais vezes, nos li-
mites da lei.

3 � É ainda da competência da gerência a criação de sucursais,
agências, delegações e outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto:
a) A realização de projectos de investigação e desenvolvimento

nas áreas do audio e do vídeo;
b) A concepção, desenvolvimento, produção e comercialização

de hardware, software e outros produtos de audio e vídeo; a presta-
ção de serviços de consultoria e assistência técnica nas áreas do audio
e do vídeo.

2 � A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto
igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e dividido em três quotas, sendo uma no valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Nuno Pedro Duarte
Marques Barreiro, outra no valor nominal de 1500 euros, perten-
cente à sócia Isabel Maria Tavares Moura Gonçalves e outra no valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Du-
arte Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, mesmo entre sócios, carece sempre de prévio
consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá
aos seus sucessores.

2 � A sociedade deverá amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por outro sócio ou terceiro, no prazo de 90 dias a contar do
conhecimento da morte do sócio, sob pena de a quota se considerar
transmitida.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares no caso de as quotas serem judicialmente apre-
endidas ou penhoradas no âmbito de processos de execução ou fa-
lência.

2 � A contrapartida da amortização será o valor de liquidação da
quota, nos termos do artigo 235.º do Código das Sociedades Comer-
ciais e será paga nos termos do mesmo artigo.

3 � As quotas amortizadas ficarão a figurar no balanço como
quotas amortizadas, podendo os sócios, posteriormente, deliberar a
criação, em substituição da quota amortizada, de uma ou várias no-
vas quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção conjunta de dois ge-
rentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Nuno Pedro Du-
arte Marques Barreiro, e os não sócios José João Henriques Teixeira
de Sousa, casado, residente na Calçada do Combro, 9, 4.º, direito,
em Lisboa, e João Carlos Tavares Moura, divorciado, residente na
Rua da Ilha do Pico, 7, em Queijas.

ARTIGO 9.º

A remuneração dos gerentes pode consistir numa participação nos
lucros da sociedade, se e nos termos em que tal for deliberado pelos
sócios.

ARTIGO 10.º

1 � As reuniões da assembleia geral são convocadas por qualquer
dos gerentes, mediante carta registada expedida com aviso de recep-
ção, com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem fazer-se representar em assembleia geral
por quem entenderem.

ARTIGO 11.º

O lucro de cada exercício terá a aplicação que os sócios livremen-
te deliberarem, não sendo aplicável a limitação do artigo 217.º, n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 13.º

Para todos os Iitígios que surjam entre os sócios ou entre estes e
a sociedade relacionados com a actividade societária ou com a exe-
cução e interpretação do presente contrato fica estipulado o foro
da comarca onde se situe a sede social.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007187

CASA DOS TREMOÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 3106/931203; identificação de pessoa colectiva n.º 503100528;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/010925.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

2 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/010925.
Cessação de funções do gerente João José Peres da Costa Santos,

por ter renunciado em 22 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007190

MUNFINAC � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 1498/920312; identificação de pessoa colectiva n.º 502755237;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 17/010925.

Certifico que foi registada a dissolução.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007192

CONSULTÓRIO MÉDICO E DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. TIAGO MOURÃO & MANUEL ALMEIDA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 143/881125; identificação de pessoa colectiva n.º 502069295; en-
trada/data: 2400/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007196

CONSULTÓRIO MÉDICO E DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. TIAGO MOURÃO & DR. MANUEL ALMEIDA MAR-
QUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 143/881125; identificação de pessoa colectiva n.º 502069295;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 15 e 16/010925.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 3.º e 4.º ficado com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas de
2375 euros cada uma e uma de 250 euros, todas pertencentes ao sócio
Manuel Júlio Silva de Almeida Marques.

4.º

A gerência, dispensada de caução, fica a cargo do sócio Manuel
Júlio Silva de Almeida Marques, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração pelo exercício dessas funções, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

Certifico para que o texto seguinte é transcrição da inscrição acima
referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/010925.
Cessação de funções dos gerentes Maria Emília Ferreira de Seixas

Gonçalves Mourão e João Tiago Cardoso Gonçalves Mourão, por
terem renunciado em 28 de Junho de 2001.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007199

MOITA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 42 837/700709; identificação de pessoa colectiva n.º 500492611;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 16/010924.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 650 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes aos sócios, José Carlos de Matos Ribeiro e Adelino Ma-
nuel Ribeiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007202

PESSOA, MENESES E OLIVEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 10 587/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505567539;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/010926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Manuel Arbues Moreira da Costa Pessoa, número de identifi-

cação fiscal 193118726, natural de Lisboa, freguesia de São Mamede,
casado com Isabel Filipa Garcia Trigo de Meneses Leal da Costa
Pessoa sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Ave-
nida do General Norton de Matos, 23, 5.º, esquerdo, Miraflores,
Algés, titular do bilhete de identidade n.º 7798939, datado de 11 de
Julho de 1997, emitido em Oeiras, pelos Serviços de Identificação
Civil;

2.º Manuel Atayde Pinto Mascarenhas Machado d�Oliveira, nú-
mero de identificação fiscal 201439565, divorciado, natural de Lis-
boa, freguesia da Lapa, residente na Rua do Dr. Alfredo da Costa, 7,
5.º, direito, Miraflores, Algés, titular do bilhete de identidade
n.º 9020727, datado de 26 de Novembro de 1996, emitido em Oei-
ras, pelos Serviços de Identificação Civil;

3.º Pedro Tiago Garcia Trigo Menezes Leal, número de identifi-
cação fiscal 202593525, natural de Angola, casado com Ana Filipa
Lobo de Sousa de Menezes Leal sob o regime da comunhão de adqui-

ridos, residente na Rua de Rodrigo Albuquerque e Melo, 13, 2.º, D,
em Linda-a-Velha, titular do bilhete de identidade n.º 10581288,
datado de 2 de Agosto de 1999, emitido em Lisboa pelos Serviços
de Identificação Civil.
que se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar organizado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pessoa, Meneses e Oliveira �
Construções, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Liber-
dade, 90, 5.º, freguesia de São José.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de projectos, manuten-
ção e obras de construção e remodelação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, uma de 1667 euros, per-
tencente a Manuel Arbuês Moreira da Costa Pessoa, outra de 1667 eu-
ros, pertencente a Manuel Atayde Pinto Mascarenhas Machado
d�Oliveira, e outra de 1666 euros pertencente a Pedro Tiago Garcia
Trigo de Meneses Leal.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida por um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, é suficiente a inter-
venção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fianças, letras
de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou morte do seu titular;
d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos;

e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
de quota amortizada, serem criados uma ou mais quotas, destinadas
a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º (transitório)

a) A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to das entradas dos sócios, depositadas para fazer face às despesas
de constituição, registo e publicação, bem como à instalação da sede
social.

b) Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como
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a aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007205

COPYMPACT � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9849/010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505022028;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 30 e 31/010924.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 30/010924.
Cessação de funções do gerente Mário Filipe Soares dos Santos

Silva, por ter renunciado, em 24 de Maio de 2001.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5000 euros para 12 500 euros, tendo os artigos 3.º e 4.º, n.os 2 e
3, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores que constituem o activo
da sociedade e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma do
valor nominal de 1875 euros, titulada pelo sócio Carlos Daniel Soa-
res dos Santos Silva, uma do valor nominal de 6250 euros, titulada
pelo sócio Mário Filipe Soares dos Santos Silva, uma do valor no-
minal de 3125 euros, titulada pelo sócio Joaquim António da Silva
Chaveiro e outra do valor nominal de 1250 euros, titulada pelo sócio
António Manuel Belo Nunes.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � São gerentes os sócios Carlos Daniel Soares dos Santos Silva
e Joaquim António da Silva Chaveiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007211

MENDES & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 28 089; identificação de pessoa colectiva n.º 500868301; entra-
da: 916/010927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000006996

COUTO (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 32 365; identificação de pessoa colectiva n.º 500338698; entra-
da: 418/010919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000006994

MERCEARIA FLORESCENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 21 977; identificação de pessoa colectiva n.º 500191107; entra-
da: 917/010927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000006992

MAURÍCIO UMANN & GUILHERME GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9090/000516; identificação de pessoa colectiva n.º 504920308;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
32/010925.

Certifico que o texto seguinte é transcrição da inscrição acima
referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/010925.
Deslocação da sede para o Largo de Vitorino Damásio, 3-C, espa-

ço 9, freguesia de Santos-o-Velho, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007094

MEFISAUDE � CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6533; identificação de pessoa colectiva n.º 503976741; entrada:
841/010926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007209

MARCELO FEIO, PSIQUIATRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7513; identificação de pessoa colectiva n.º 504243772; entrada:
727/010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007206

MARQUES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9398; identificação de pessoa colectiva n.º 503865540; entrada:
13 566/010809.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007200

MARUVE � EMPRESA DE EXPORTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 357; identificação de pessoa colectiva n.º 500653178; entra-
da: 458/010920.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007195

MÚSICA  ALTERNATIVA � COMÉRCIO DE MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4660; identificação de pessoa colectiva n.º 503490512; entrada:
1280/011003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007193

CA E MD � PUBLICAÇÕES E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4744; identificação de pessoa colectiva n.º 503512419; entrada:
1139/011001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007188

PLANOMER � PLANEAMENTO E MOVIMENTAÇÃO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5373; identificação de pessoa colectiva n.º 503677574; entrada:
1403/011008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007185

PROMOÇÕES 5001 � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5704; identificação de pessoa colectiva n.º 503757578; entrada:
1261/011003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007183

MAST � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6879; identificação de pessoa colectiva n.º 504091514; entrada:
855/010926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007181

MEGRE MOTORSPORT � EMPREENDIMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6233; identificação de pessoa colectiva n.º 503917133; entrada:
709, 712/010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007177

CLGJ � CLÍNICA DE DEPILAÇÃO POR LASER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7165; identificação de pessoa colectiva n.º 504165519; entrada:
1549/011010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007174

CAMÉLIA FLORISTA DE BENFICA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3094; identificação de pessoa colectiva n.º 503095885; entrada:
1949/011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007171

CCR � ARQUITECTOS CARLOS & CRISTINA RAMOS,
ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 027; identificação de pessoa colectiva n.º 501785795; entra-
da: 1430/011008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007169

PALÁCIO CORREIO VELHO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE LEILÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 203; identificação de pessoa colectiva n.º 502097507; entrada:
1063/010928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007167
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PLURICONSULTE � SOCIEDADE DE CONSULTORIA
E GESTÃO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 128; identificação de pessoa colectiva n.º 502059567; entrada:
1170, 1171/011002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007163

MACEDO & GONZALEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1145; identificação de pessoa colectiva n.º 502017899; entrada:
400/010919.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007160

PAA � GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1137; identificação de pessoa colectiva n.º 502255641; entrada:
1202/011002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007158

PLURITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 562; identificação de pessoa colectiva n.º 502473185; entrada:
1240/011003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007156

MILAGRES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1135; identificação de pessoa colectiva n.º 502276355; entrada:
923/010927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007154

PROMIDEIA � PROMOÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1058; identificação de pessoa colectiva n.º 501882758; entrada:
1458/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007151

COMPANHIA HOTELEIRA DO MONTE ESTORIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1013; identificação de pessoa colectiva n.º 500068798; entrada:
752/010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007149

CARAVELA GEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7651; identificação de pessoa colectiva n.º 504278290; entrada:
852/010926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000007147

CONSTRUÇÕES JÚLIOS, GOMES & RIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 197; identificação de pessoa colectiva n.º 500073040; entra-
da: 718/010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007145

PTC � PROJECTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 426; identificação de pessoa colectiva n.º 501988173; entra-
da: 1208/011002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007142

COMPTRADING � COMPANHIA DE COMÉRCIO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 523; identificação de pessoa colectiva n.º 501810277; entra-
da: 943/010927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000007140
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CÉLIA GOMES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 592/010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505470993;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010928.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pela Dr.ª Célia
Marieta Henriques Gomes, número de identificação fiscal 114608075,
bilhete de identidade n.º 1361342, de 6 de Abril de 1992, de Lisboa,
natural do Brasil, residente na Rua de Sousa Martins, 17, 1.º, esquer-
do, em Lisboa, divorciada, com a cédula profissional da Ordem dos
Médicos n.º 8976, inscrita no quadro de análises clínicas, emitida
em 13 de Maio de 1964, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma Célia Gomes � Sociedade Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Sousa Martins, 17, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em laboratório de análises clíni-
cas.

ARTIGO 3.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota desse mesmo valor,
pertencente à única sócia Célia Marieta Henriques Gomes.

ARTIGO 4.º

Ficaram desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados en-
tre o sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prosse-
cução do objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente pres-
crita.

ARTIGO 5.º

1 � É gerente a única sócia, Célia Marieta Henriques Gomes.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007098

CONSTANTINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 10 594/010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505662345;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/010928.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Carlos Alberto Sequeira Constantino, natural da freguesia do

Beato, concelho de Lisboa, casado com Maria da Conceição de Je-
sus Tavares Constantino na comunhão de adquiridos, portador do
bilhete de identidade n.º 4650162, emitido em 24 de Abril de 1996,
pelos Serviços de Identificação Civil da Direcção-Geral dos Registos
e do Notariado, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 126588112;

2.º Nuno Alexandre Tavares Constantino, solteiro, maior, natu-
ral da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, portador do bilhe-
te de identidade n.º 10773205, emitido em 30 de Junho de 1999,
pelos Serviços de Identificação Civil da Direcção-Geral dos Registos
e do Notariado, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 210779390, am-
bos residentes na Rua de João Graça Barreto, bloco 20-A, 1.º, direi-
to, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Constantino & Filho, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua de João Graça Barreto, bloco 20-A, 1.º, direito,
freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também já autorizada a criação de sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, sem necessida-
de prévia de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia e caixilharia em
alumínios e derivados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte
modo: uma quota do valor nominal de 4000 euros, do sócio Carlos
Alberto Sequeira Constantino; uma quota do valor nominal de
1000 euros, do sócio Nuno Alexandre Tavares Constantino.

4.º

A cessão de quotas pelos sócios aos respectivos ascendentes e a
estranhos carece do consentimento da sociedade.

5.º

Em caso de falecimento de algum dos sócios, os seus herdeiros
nomearão um de entre si que a todos represente na sociedade en-
quanto a quota se mantiver indivisa, mas não querendo continuar na
mesma, podem requerer a amortização da respectiva quota.

6.º

A gerência social incumbe a ambos os sócios, que desde já são
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral. Para obrigar a sociedade em todos os ac-
tos contratos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

8.º

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

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a fazer levantamentos do capital social depositado para aqui-
sição de bens relacionados com o objecto da firma.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007247

PINTO MONTEIRO & PORTELINHA � COMÉRCIO
ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 10 036/010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505207540;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Armando Moura Pinto Monteiro, casado sob o regime de co-

munhão de adquiridos, com Maria Manuela dos Santos Amaro de
Barros Pinto Monteiro, natural da freguesia de Mateus, concelho de
Vila Real e residente na Rua de Campo de Ourique, 80, rés-do-chão,
em Lisboa;

2.º José Manuel Borges António Portelinha, solteiro, maior, na-
tural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa
e residente na Rua de Angola, 22, 1.º, direito, Cacém, Sintra,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto Monteiro & Portelinha �
Comércio Artigos Eléctricos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Campo de Ourique, 80,
rés-do-chão, freguesia de Campo de Ourique, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício do comércio de ar-
tigos eléctricos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de seguida
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
b) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
c) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007249

CLÍNICA DENTÁRIA ALMEIDA & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9840/010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505267837;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/010928.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 36/010928.
Cessação de funções do gerente António Mário Pinto Coutinho,

por ter renunciado, em 2 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007252

MULTICENA � EQUIPAMENTO DE IMAGEM
E DE SOM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 2346/930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502926104;
inscrições n.os 16 e 17; números e data das apresentações: 45 e 46/
010928.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 249 398,94 euros para 250 000 euros, e transformação em so-
ciedade anónima, tendo os estatutos ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MULTICENA � Equipa-
mento de Imagem e de Som, S. A., e rege-se pelos presentes estatu-
tos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Liber-
dade, 204, 4.º, esquerdo, freguesia do Coração de Jesus.

2 � A sede social poderá ser transferida, por mera deliberação do
conselho de administração, para qualquer outro local, no concelho
de Lisboa ou para concelho limítrofe.

3 � Por mera deliberação do conselho de administração, poderá
a sociedade criar, onde julgar conveniente, sucursais, agências, esta-
belecimentos permanentes, armazéns e escritórios ou qualquer outra
forma local de representação social, convenientes aos interesses
sociais.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
importação, exportação, compra, venda, aluguer, reparação, manu-
tenção, armazenamento, transporte, instalação e desmontagem de
bens e equipamentos, seus componentes e acessórios eléctricos, elec-
trónicos, electromecânicos, mecânicos destinados a: captação, re-
gistos e reprodução de imagem e de som, iluminação, produção de
efeitos cénicos, artísticos e especiais, realização, produção e apre-
sentação de realizações fílmicas e fotográficas e audiovisuais, assim
como realizações fonográficas.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em
sociedades com objecto diferente do referido no número anterior,
em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo ilimitado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 250 000 euros, e é representado por 25 000 000 de
acções do valor nominal de 1 cêntimo cada uma.

2 � As acções representativas do capital social são nominativas
ou ao portador e reciprocamente convertíveis a requerimento e à
custa do accionista.

3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 50, 100,
500, 1000, 5000, 10 000 e 1 000 000 de acções.

4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, sendo
um deles o presidente, podendo as assinaturas ser apostas por chan-
cela ou reproduzidas por meios mecânicos.

ARTIGO 6.º

1 � Os contitulares de acções deverão exercer os direitos a elas
inerentes por meio de um representante comum, designado por es-
crito à sociedade.

2 � Havendo representante designado, a sociedade só poderá di-
rigir-se a ele, excepto se se tratar de obrigações legais ou contra-
tuais inerentes às acções que podem ser pedidas por inteiro a qual-
quer dos contitulares.

3 � Não havendo representante designado, a sociedade poderá
dirigir-se a qualquer dos contitulares.
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ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição
de novas acções.

2 � O direito de preferência referido no número anterior terá
eficácia real nos termos do artigo 421.º do Código Civil, desde que
se refira a acções nominativas ou a acções ao portador.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá recorrer a financiamentos internos ou
externos, designadamente sob a forma de contratos de empréstimo
ou de emissão de obrigações, ficando as respectivas operações sujei-
tas aos requisitos exigidos pela legislação em vigor.

2 � Os credores de uma mesma emissão de obrigações podem
reunir-se em assembleia de obrigacionistas nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e
as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e dos presen-
tes estatutos, serão obrigatórias para todos eles, ainda que ausentes
ou dissidentes.

ARTIGO 11.º

1 � Os accionistas deliberam, ou unanimemente por escrito, ou
em assembleia geral regulamente convocada e reunida. A assembleia
geral poderá ainda reunir sem observância de formalidades prévias,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

2 � A assembleia geral é convocada sempre que a lei o determi-
ne, pelo presidente da mesa. Nos casos especiais previstos na lei,
pelo fiscal único ou a pedido do conselho de administração. A as-
sembleia geral poderá ainda reunir sem observância de formalidades
prévias, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais.

3 � A assembleia geral pode ainda ser convocada a requerimento
de um ou mais accionistas que possuam acções correspondentes a,
pelo menos, 5 % do capital social.

4 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de anúnci-
os publicados no jornal oficial e num jornal diário, com um mês de
antecedência, donde constarão a ordem de trabalhos, o local, a data
e a hora da reunião.

ARTIGO 12.º

1 � Só podem assistir às assembleias gerais os accionistas com
direito a voto.

2 � Só poderão tomar parte nos trabalhos da assembleia geral e
a ela assistir os accionistas que, com a antecedência mínima de
10 dias, relativamente à data da sua realização em primeira convo-
catória, tenham as acções averbadas em seu nome, as depositem na
sede da sociedade ou depositem na sede da sociedade recibo compro-
vativo do depósito das acções em instituição bancária nacional.

3 � A cada 50 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas podem fazer-se representar em, qualquer as-

sembleia geral pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um
membro do conselho de administração ou por qualquer accionista
com direito a voto, bastando para prova do mandato uma carta di-
rigida pelo mandante ao presidente da assembleia geral, fazendo re-
ferência expressa à reunião em que o mandato deve produzir os seus
efeitos.

5 � As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos vo-
tos dos accionistas presentes ou representados, salvo nos casos em
que a lei ou os estatutos exigirem maioria especial.

6 � Devem estar presentes nas assembleias gerais de accionistas
os administradores, o fiscal único e na assembleia anual, os reviso-
res oficiais de contas que tenham examinado as contas.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação a assembleia geral só pode funcio-
nar quando estiverem presentes ou representados accionistas titula-
res de mais de metade das acções correspondentes ao capital social.

2 � Em segunda convocação a assembleia geral pode deliberar
validamente qualquer que seja o número de accionistas presentes e o
capital representado.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia é composta por um presidente e um secre-
tário, eleitos por quatro anos, de entre os accionistas, sendo permi-
tida a reeleição.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 15.º

1 � A administração e representação da sociedade é exercida por
conselho de administração, composto por três ou cinco menbros,
eleitos por um período de quatro anos e reelegíveis uma ou mais
vezes.

2 � Os membros do conselho de administração podem ser ou não
accionistas e podem ser dispensados de caução pela assembleia ge-
ral.

3 � No caso de incumprimento ou falta definitiva de qualquer
dos seus membros deverá, imediatamente, providenciar pela convo-
cação da assembleia geral para a respectiva eleição.

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho de administração gerir e representar a so-
ciedade com os mais amplos poderes que a lei lhe confere.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração não pode reunir sem estar pre-
sente ou representada, pelo menos, a maioria dos seus membros.

2 � O presidente do conselho de administração terá voto de qua-
lidade, no caso de empate.

3 � As sociedades e demais pessoas colectivas são representadas
por uma pessoa singular.

4 � É permitida a representação entre os administradores e o
voto por escrito, designadamente por via telegráfica.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por simples maioria dos votos correspondentes ao conjunto dos seus
membros presentes ou representados e dos que votem por escrito.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois administrado-
res.

2 � O disposto no número anterior não impede a constituição de
mandatários da sociedade para a prática de actos ou categorias de
actos especificados nas respectivas procurações.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reúne, normalmente uma vez
por mês, no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente,
se naquela data for sábado, domingo ou feriado.

2 � O conselho também reúne sempre que seja convocado pelo
presidente, quer por sua iniciativa quer a pedido de dois administra-
dores ou do fiscal único.

ARTIGO 20.º

Os administradores terão ou não direito a uma remuneração men-
sal conforme a assembleia geral deliberar.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, eleito pela assembleia geral.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas.
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ARTIGO 22.º

1 � O fiscal único delibera, ordinariamente, nos prazos estabele-
cidos na lei e, extraordinariamente, sempre que entenda por conve-
niente, seja legalmente exigível ou seja convocado pelo conselho de
administração.

2 � Sempre que julgue necessário, o fiscal único poderá solicitar
ao conselho de administração os elementos de informação de que
necessite, sobre qualquer assunto da actividade da empresa e assistir
às reuniões daquele órgão.

ARTIGO 23.º

1 � O mandato do fiscal único terá a duração de quatro anos,
findos os quais poderá ser reeleito.

2 � O fiscal único, obrigatoriamente revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas, terá direito a pelo menos
a remuneração mínima prevista na lei ou ao valor negociado com o
conselho de administração.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas,
devidamente assinadas por todos os membros presentes, das quais
constarão as deliberações tomadas e as declarações de voto discor-
dantes.

2 � As actas da assembleia geral serão assinadas pelo presidente
e pelo secretário.

ARTIGO 25.º

O ano social coincide com o ano civil, devendo, pelo menos, ser
dado um balanço e apurados os resultados com referência a 31 de
Dezembro de cada ano.

ARTIGO 26.º

1 � Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para
o fundo de reserva legal, serão distribuídos pelo modo que a assem-
bleia geral deliberar.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia geral
ponderará a conveniência e a oportunidade de serem constituídas,
reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à estabilização de divi-
dendos.

ARTIGO 27.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos fica estipulado o foro da comarca de Lisboa com expressa re-
núncia a qualquer outro.

ARTIGO 28.º

1 � A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria re-
presentativa de mais de 50 % do capital.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-
dação do património, em consequência da dissolução da sociedade,
será feita extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária
constituída pelos membros em exercício do conselho de administra-
ção.

ARTIGO 29.º

1 � O accionista fundador Aníbal de Leça Pereira, enquanto de-
tentor, directa ou indirectamente, de pelo menos, 22% do capital
social, goza do direito especial de, a todo o momento e sempre que
tal se mostre necessário, designar um membro para o conselho de
administração, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 392.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � Entende-se que há participação indirecta no capital social
quando esta se verifique através do seu cônjuge conjunta ou separa-
damente, com os seus descendentes, ou através de sociedade detida
maioritariamente, conjunta ou separadamente por aquele accionis-
ta, seu cônjuge e seus descendentes.

3 � O direito estipulado no precedente n.º 1 é aplicável quando
se tornar necessário proceder à substituição de administradores efec-
tivos, caso em que a substituição se fará sempre por eleição, nos
termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 393.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � O previsto no precedente n.º 3 só é aplicável quando um dos
administradores a substituir tenha sido designado nos termos do
n.º 1 deste artigo.

5 � O disposto neste artigo só pode ser alterado por deliberação
tomada por maioria superior a 78 % do capital social em assembleia
geral para o efeito convocada.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

17 � Apresentação n.º 46/010928.
Nomeação dos órgãos sociais por deliberação de 7 de Setembro de

2001, para o quadriénio de 2001-2004.
Conselho de administração: António da Silva Parente, presiden-

te, Duarte da Purificação Nóbrega de Gouveia, casado, residente na
Rua da Cidade de Lobito, 282, 3.º, direito, Lisboa, António Santana
Eduardo Palma, casado, residente na Avenida da Liberdade, 144/156,
6.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: Freire, Kaizeler & Lourenço � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Borges Carneiro, 2,
atelier B, Buraca, Amadora; António Ezequiel Freire, casado, resi-
dente na morada anterior, revisor oficial de contas. suplente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007253

MARTINS & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 56 776/820312; identificação de pessoa colectiva n.º 501259813;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 21/010925.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio António José
Nogueira Teixeira e a outra à sócia Edite do Sacramento Teixeira
Nogueira Teixeira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007255

MAQUIMOR � EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 53 887/790711; identificação de pessoa colectiva n.º 500854750;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/010925.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 50 000$ para 6000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde a soma de três quotas iguais, de 2000 eu-
ros cada, pertencentes uma ao sócio João Pedro Bento Vargas, ou-
tra ao sócio Vítor Manuel Formiga de Matos Zanguineto e outra ao
sócio João Paulo Borges Lourenço (bem próprio).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007256
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PONTO FINAL DA PICHELEIRA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 51 406/771122; identificação de pessoa colectiva n.º 500692467;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/010531.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
com o valor nominal de 623 euros e 50 cêntimos, pertencendo à
sócia Isaura Maria Neves Coelho, outra quota com o valor nominal
de 1458 euros e 84 cêntimos, pertencendo ao sócio Florival Mar-
ques, outra quota com o valor nominal de 1458 euros e 83 cênti-
mos, pertencendo ao sócio Bernardino Ribeiro Dias e outra quota
com o valor nominal de 1458 euros e 83 cêntimos, pertencendo ao
sócio Agostinho Lopes Basílio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007266

CADE � COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 49 986/650318; identificação de pessoa colectiva n.º 500049831;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 26/010925.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 500 000 000$ para 2 500 000 euros, e transformação em socie-
dade civil sob a forma comercial em sociedade anónima, tendo os
estatutos ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, fins, sede e duração

1.º

A sociedade adopta a denominação de CADE � Companhia de
Desenvolvimento Agrícola, S. A., tem a sua sede na Rua de Soeiro
Pereira Gomes, lote 1, 6.º, A e B, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, em Lisboa, contando-se o seu início na data da sua consti-
tuição.

2 � Por deliberação do conselho de administração, poderá ser
mudada a sede da sociedade, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola, pecuária,
silvícola e apícola em propriedades suas ou de terceiros, bem como
a comercialização de produtos agrícolas das suas explorações e de
terceiros, e ainda a exploração turística, cinegética e piscícola das
suas propriedades ou de terceiros.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

3.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
2 500 000 de euros, representado por 500 000 acções de 5 euros
cada.

2 � O capital social pode ser aumentado uma ou mais vezes por
deliberação da assembleia geral, que poderá delegar no conselho de
administração os poderes necessários para efectuar esse aumento
como entender.

4.º

1 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100 e 500 acções.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, à escolha dos
accionistas, e são convertíveis nos termos legais.

3 � As despesas de quaisquer averbamentos ficarão sempre a car-
go dos accionistas nele interessados.

5.º

A sociedade poderá emitir obrigações até ao limite máximo legal,
com ou sem hipoteca, por deliberação do conselho de administra-
ção sujeita à aprovação da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Conselho de administração

6.º

1 � A direcção e a gerência da sociedade ficam confiadas a um
conselho de administração, constituído por um número impar de
administradores, num mínimo de três, conforme a assembleia geral
em cada ano deliberar.

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos
bianualmente pela assembleia geral, podendo ser reeleitos.

7.º

Ao conselho de administração compete a representação da socie-
dade em juízo e fora dele, activa e passivamente e assistem-lhe os
mais amplos poderes não só para administração e direcção das ope-
rações sociais e para tudo o que respeite ao objecto social, mas tam-
bém para todas as relações entre a sociedade e terceiros, podendo,
portanto, obrigar a sociedade em todos os contratos, operações e
transacções.

8.º

Fica, todavia, dependente de deliberação da assembleia geral, por
votos correspondentes a 75 % do capital, a prática nesta sociedade
dos seguintes actos:

a) Alteração do pacto social;
b) Aumento de capital superior a 10 % do montante do capital

social que estiver em vigor;
c) Alienação e constituição de ónus reais sobre bens imóveis;
d) Emissão de obrigações;
e) Dissolução da sociedade.

9.º

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para
a sociedade só podem ser praticados, e os correlativos documentos
assinados por dois administradores ou apenas por um, se o conselho
de administração para o efeito lhe tiver atribuído poderes.

2 � A atribuição de poderes a que se refere a parte final do nú-
mero anterior poderá ser genérica, estendendo-se então a todos e
quaisquer actos da competência do conselho de administração que
envolvam obrigações ou responsabilidades, ou específica, caso em
que será restrita aos actos ou tipos de actos que concretamente fo-
rem indicados.

3 � Em qualquer caso, a sociedade pode obrigar-se mediante pro-
curadores que lhe forem confiados pelo conselho de administração.

4 � Os actos de mero expediente poderão ser sempre praticados
por um só administrador.

5 � Além de outros, é considerado acto de mero expediente o
endosso de quaisquer títulos de crédito para depósito em contas ban-
cárias.

6 � A assembleia geral pode precisar, mediante deliberação nesse
sentido, que certa ou certas categorias de actos devem ser conside-
rados de mero expediente para efeitos do disposto no n.º 4.

10.º

A remuneração dos membros do conselho de administração pode
ser fixa ou variável, sendo, em qualquer dos casos, fixada pela as-
sembleia geral.
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CAPÍTULO IV

Fiscal único

11.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal úni-
co e a um suplente, eleitos em assembleia geral bianualmente e sem-
pre reelegíveis, com excepção desta primeira eleição, a qual será
feita apenas por um ano, ou seja, pelo ano de 1997.

2 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais dou socie-
dades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

12.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
totalidade dos accionistas.

2 � As assembleias gerais são convocadas pelo modo prescrito
na lei, e nela podem tomar parte todos os accionistas que compro-
vem ser titulares de 100 acções depositadas num banco ou nos co-
fres da sociedade, até cinco dias antes da data da assembleia geral. A
cada 100 acções corresponde um voto.

3 � Os titulares de obrigações não gozam do direito de assistir à
assembleia geral.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, bastando para isso uma simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral assinada pelo outorgante. Esses
documentos devem ser enviados ao presidente da mesa da assem-
bleia geral até, pelo menos, dois dias antes da data marcada na con-
vocatória.

5 � Em primeira convocatória, a assembleia está regularmente
constituída se estiverem presentes ou representados accionistas que
representem, pelo menos, 51 % do capital social.

6 � Se não for retinido este quórum, haverá uma segunda convo-
cação nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comer-
ciais e a assembleia reunirá com qualquer número de accionistas,
independentemente do capital representado e do assunto a tratar.

7 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral por dois anos e sem-
pre reelegíveis.

8 � As deliberações da assembleia geral deverão ser tomadas por
maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI

Apuramento de resultados

12.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros líquidos apurados, depois de constituídas as reser-

vas e provisão aconselháveis, terão a seguinte aplicação:
a) 5 % para o fundo de reserva legal, até esse atingir 20 % do

capital social;
b) O remanescente terá a aplicação que for votada em assembleia

geral.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

13.º

1 � A sociedade será liquidada nos casos previstos na lei.
2 � No caso de dissolução da sociedade a assembleia geral que a

votar regulará o modo de proceder à liquidação e partilha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000007268

PASSOS & TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 337/700627; entrada/data: 5073/010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007182

MENDES & BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5099/160210; identificação de pessoa colectiva n.º 500189986;
entrada/data: 7306/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007186

METROSNACK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6216/950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503488712;
entrada/data: 9411/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007191

CONSENSO �- CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 577/880523; entrada/data: 8356/010705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007194

PLANCO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 707/730626; entrada/data: 12 677/010730.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007198

MUNDAI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8341/990805; identificação de pessoa colectiva n.º 500274762;
entrada/data: 7497/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007201
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MARIA ANTÓNIA MACHADO & FERNANDA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 405/670901; identificação de pessoa colectiva n.º 500723397;
entrada/data: 5468/010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007204

CARL & DITTGEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 235/581219; identificação de pessoa colectiva n.º 500327157;
entrada/data: 13 068/010802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007207

PALMA DE CARVALHO, REPRESENTAÇÕES,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 514/850104; identificação de pessoa colectiva n.º 501480242;
entrada/data: 7238/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007213

MOEDOMÁTICA � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 554/690930; entrada/data: 2805/010615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007215

CONSTRUÇÕES PROGRESSO MONTAGRAÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7707/981215; entrada/data: 22 717/000822.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007216

MIVOM � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 957/640603; entrada/data: 12 294/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007218

CONTEMPO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1090/810313; identificação de pessoa colectiva n.º 501141135;
entrada/data: 8341/010705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007221

MÁRIO PEDROSO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 838/870915; entrada/data: 12 419/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007223

POLIOBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 712/730628; entrada/data: 12 889/010801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007224

C. C. T. A � CIRURGIÕES CÁRDIO-TORÁCICOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2229/820505; identificação de pessoa colectiva n.º 501276793;
entrada/data: 790/010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007227

PASTELARIA CATALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 026/731002; entrada/data: 13 004/010802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007229

MARTINS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2661/821103; identificação de pessoa colectiva n.º 501330518;
entrada/data: 13 011/010802.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007233

CASA SUIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9106/220930; entrada/data: 1502 e 6/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000007238

LOURINHÃ

JOÃO QUINTINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 502136987; data da entrada:
29062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 25, de 30 de Março de 2001, e
os demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 3000024534

FRANGOESTE � PRODUÇÃO AVÍCOLA
E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 307;
identificação de pessoa colectiva n.º 501540091; data da entrada:
29062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 1, de 30 de Março de 2001, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 3000024541

AUGUSTO DA SILVA ANTUNES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 31; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500560951; data da entrada:
29062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 49, de 31 de Março de 2001, e
os demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 3000024592

A FONTE � SOCIEDADE DE APOIO
À CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 502355000; data da entrada:
29062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 13, de 30 de Abril de 2001, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 3000024587

AUTO PAIMOGO � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1073;
identificação de pessoa colectiva n.º 505078139; data da entrada:
29062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 2, de 30 de Abril de 2001, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 3000024576

PORSICUNI � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 118;
identificação de pessoa colectiva n.º 500657467; data da entrada:
29062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 34, de 30 de Março de 2001, e
os demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 3000024553

UNIÃO FRUTEIRA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 944;
identificação de pessoa colectiva n.º 500454485; data da entrada:
29062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 35, de 30 de Abril de 2001, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 3000024547

VILA FRANCA DE XIRA

J. R. CARIA & FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4990/001114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
001114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada que se rege pelo seguinte contrato:

José Rosa Caria, natural de Penamacor, casado com Maria Dinis
Bento Rovisco Caria sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente em Terra do Mato, A de Parceira, Rondulha, São João dos
Montes, Vila Franca de Xira.

a) Rui Miguel Bento Caria, natural de São Sebastião da Pedreira,
Lisboa, casado com Olga Celeste Ferreira Alves Caria sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente com o outorgante;

b) João Paulo Bento Caria, solteiro, maior, natural do Campo Gran-
de, Lisboa, também residente com o outorgante.
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1.º

A sociedade adopta a firma J. R. Caria & Filhos, Construções,
L.da, e tem a sua sede em Terra do Mato, A de Parceira, Rondulha,
freguesia de São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas e encerradas sucursais, filiais ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade no País e no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.
§ único. A sociedade pode participar e adquirir participações nou-

tras sociedades.
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio José Rosa Caria, e duas de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a favor de estra-
nhos só poderá ser feita mediante autorização da sociedade e res-
tantes sócios, ficando reservado à sociedade o direito de preferência
em primeiro lugar e aos sócios em segundo.

5.º

Por morte de um dos sócios, a quota só se transmite aos sucesso-
res, se no prazo de 90 dias subsequentes ao conhecimento do óbito
a sociedade não amortizar, adquirir ou fazer adquirir por terceiro a
quota.

6.º

A administração da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
que forem designados em assembleia geral, que também deliberará
sobre o seu estatuto remuneratório.

a) Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 000 euros, desde que seja deliberado por
maioria de dois terços do capital social.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024552

NACITIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4808/000417; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/20000922.

Certifico que cessou funções de gerente Paulo Augusto Cabrita,
por renúncia, em 22 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024545

FONSECA & PAZ � PROJECTOS, CONSTRUÇÃO
E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4975/001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505198746;
inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 12, 13 e 16 e 17/011019.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1.º Aumento de capital em 152 892$, realizado em dinheiro, e
redenominação quanto ao artigo 3.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas: uma quota do valor de 3000 eu-
ros, do sócio João António Gonçalves Fonseca, e uma quota do valor
de 3000 euros, da sócia Lina Maria Viegas Guilhens da Paz.

2.º Cessação de funções de Lina Maria Viegas Guilhens da Paz,
por renúncia, em 4 de Outubro de 2001.

3.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em quatro quotas: uma quota do valor de
3000 euros, do sócio João António Gonçalves Fonseca, e três quo-
tas iguais de 1000 euros, uma de cada um dos sócios Simplício Jeró-
nimo Mota Fonseca, Maria Alcídia de Almeida Gonçalves Fonseca e
Nuno Miguel Gonçalves Fonseca.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio João Antó-
nio Gonçalves Fonseca, já nomeado gerente, e pelos sócios Simplício
Jerónimo Mota Fonseca, Maria Alcídia de Almeida Gonçalves Fon-
seca e Nuno Miguel Gonçalves Fonseca, desde já nomeados gerentes.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024537

FIGURES � SERVIÇOS DE GESTÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4966/20001023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20001023.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Aquiles José Salvaterra Rodrigo, casado com Maria Lenor Morais
Augusto Rodrigo no regime da comunhão de adquiridos, residente na
Quinta da Agruela e Torre, Agruela, Vila Franca de Xira;

Maria Leonor Morais Augusto Rodrigo, casada com o anterior no
indicado regime e com ele residente.

1.º

A sociedade adopta a firma FIGURES � Serviços de Gestão
Empresarial, L.da, com sede na Rua de Antero de Quental, 2, loja
esquerda, Bom Retiro, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. Por deliberação da gerência a sede social poderá ser des-
locada para outro lugar dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais, transferir ou encer-
rar agências, delegações, dependências, escritórios e outras formas
de representação em território nacional.

2.º

O objecto social consiste em serviços gerais de gestão empresari-
al, consultoria económica, financeira, fiscal e empresarial, comer-
cialização de sistemas informáticos, material e equipamentos de
escritório e acumuladores eléctricos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
25 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal
de 17 500 euros, do sócio Aquiles José Salvaterra Rodrigo, e uma do
valor nominal de 7500 euros, da sócia Maria Leonor Morais Au-
gusto Rodrigo.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pela sócia Maria
Leonor Morais Augusto Rodrigo, que desde já fica nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura da dita gerente, ou de um procurador devida-
mente mandatado pela sociedade.
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5.º

A divisão e cessão de quotas é permitida entre os sócios mas, a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, sendo
reservado à sociedade em primeiro lugar, o direito de preferência e
em segundo lugar aos sócios não cedentes.

6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras, fianças,
abonações ou outros actos estranhos aos negócios sociais.

7.º

Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatários
para a representar em actos ou categorias de actos especificados na
procuração.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência sempre que a
lei não exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024531

ALBERSÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4276/980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504238167;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20011015.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
19 048 200$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parci-
almente o contrato quanto ao artigo 4.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros,
correspondente à soma de duas quotas dos valores nominais de
50 000 euros, uma de cada sócio.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024528

CONTACID � CONTABILIDADE E GESTÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4109/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504156195;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20010814.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
602 410$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parcialmen-
te o contrato quanto ao artigo 3.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao único sócio Manuel Pereira da Cunha.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024523

A CATEDRAL � CARPINTARIA MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 882/790119; identificação de pessoa colectiva n.º 500821372;
inscrição n.º 9; números e data da apresentação: 2-5/20010409.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
10 024 102$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parci-
almente o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, nos seguintes
termos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de A Catedral � Carpintaria
Marcenaria, L.da, e tem a sua sede no Antigo Convento de SubSerra,
freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
54 987 euros e 99 cêntimos, e corresponde à soma de cinco quotas
dos sócios, do seguinte modo: Carlos Manuel da Piedade Silva Sera-
fim, com uma quota de 41 240 euros e 99 cêntimos; Arminda As-
sunção Pedrosa Silva Serafim, com uma quota de 9622 euros e
90 cêntimos; Carla Alexandra de Assunção Silva, António Sérgio de
Assunção Silva e Ana Lúcia de Assunção Silva, cada um deles com
uma quota de 1374 euros e 70 cêntimos.

5.º

Todos os sócios são gerentes e a sociedade obriga-se só com a
assinatura do gerente Carlos Manuel da Piedade Silva Serafim ou da
gerente Arminda Assunção Pedrosa Silva Serafim ou com a assina-
tura conjunta de dois dos outros gerentes.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024518

PASTELARIA ESTRELA DO CHOUPAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3768/970214; identificação de pessoa colectiva n.º 503841714;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 6-9 e 10/
001106.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de António Manuel Marchã
Direitinho, por renúncia, em 9 de Agosto de 2000.

2.º Cessação de funções de gerente de Maria da Conceição Mourato
Veríssimo Direitinho, por renúncia, em 9 de Agosto de 2000.

3.º Aumento do capital e alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente à soma de duas quotas, do seguinte
modo: uma quota do valor nominal de 902 410$, pertencente à sócia
Alda Quintino Silva de Oliveira, e uma quota do valor nominal de
100 000$, pertencente à sócia Ana Maria Cláudio de Morais Sar-
mento de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Ana Maria Cláudio
de Morais Sarmento de Oliveira, desde já nomeada gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral. Para
que a sociedade fique validamente obrigada em todos os actos e
contratos é suficiente a assinatura da sócia gerente.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024515
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PASTELARIA REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1399/841217; identificação de pessoa colectiva n.º 501840790;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 12/20011017.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
602 410$, realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais pelos
sócios, redenominou e alterou parcialmente o contrato quanto ao
artigo 4.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por quatro quotas de 1250 euros cada uma, pertencentes aos
sócios Silvéria Cardoso Polónia Dantas, Ana Paula Polónia Lourei-
ro Francisco, Manuel Augusto Polónia Dantas dos Santos e Bruno
António Polónia.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024509

SEM NÓS � COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS
DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5291/010621; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010621.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra
identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Carlos António Brito Beja, divorciado, residente na Urbanização
Quinta da Piedade, 2.ª fase, lote 2, 6.º, A, Póvoa de Santa Iria;

Jorge Luís Lopes Neves da Rita, casado com Sara Margarida Pin-
to Santos Grilo Neves da Rita no regime de separação, residente na
Avenida das Túlipas, 24, 18.º, A, Miraflores;

Francisco José Baptista Dias, casado com Ana Paula Ramos Cae-
tano Dias no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
de São João, lote 5, Palhais, Barreiro.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sem Nós � Comércio e Serviços
Integrados de Pavimentos e Revestimentos, L.da, e tem a sua sede
na Rua de José Isidro dos Santos, lote 37, 8.º, direito, no lugar e
freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de importação, repre-
sentação e comercialização de madeira, derivados de madeira, pavi-
mentos e revestimentos de madeira, cerâmica, pedra e outros; co-
mercialização de serviços de aplicação de pavimentos e
revestimentos e actividades conexas; desenvolvimento e realização
de projectos de construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se dividido em três quotas: uma de 1250 euros,
do sócio Carlos António Brito Beja; uma de 1250 euros, do sócio
Jorge Luís Lopes Neves da Rita, e uma de 2500 euros, do sócio
Francisco José Baptista Dias.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 25 000 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � São designados gerentes os sócios Francisco José Baptista Dias
e Jorge Luís Lopes Neves da Rita.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas a não sócios depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro e os sócios
não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não e fizer representar em nenhuma assembleia geral da so-
ciedade.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Qualquer dos sócios poderá, a qualquer momento, solicitar uma
auditoria externa às contas da sociedade e aos meios de gestão uti-
lizados.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser afastados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 3000024800

PORTALEGRE
ELVAS

AGINCO � AGÊNCIA INTERNACIONAL
DE COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 403/860814;
identificação de pessoa colectiva n.º 501704442; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 19/20011203.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação do capital.
Quantia do aumento: 502 410$, subscrito em dinheiro pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
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Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 4.º do pacto soci-
al, o qual ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma
quota de 3750 euros, pertencente ao sócio Bráulio Esmar da Costa
Pereira; uma quota de 1000 euros, pertencente à sócia Maria José
Ferreira Rainho da Costa Pereira, e outra quota de 250 euros, per-
tencente à sócia Maria Sofia Rainho da Costa Pereira.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024912

HEC � SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 984/980204;
identificação de pessoa colectiva n.º 504056654; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 3/20011130.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação do capital.
Quantia do aumento: 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por todos os sócios na proporção das respectivas quotas.
Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto soci-

al, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros, pertencentes a Maria Manuela Sosa Moreira Cortes e
Hélder Carola Espiguinha Cortes, que se encontra integralmente subs-
crito e realizado.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024744

DINOSPLÁSTICOS � COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 777/940104;
identificação de pessoa colectiva n.º 503107328.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativo ao ano de 2000.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024741

L. C. C. � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1127/
000607; identificação de pessoa colectiva n.º 504892070; inscrições
n.os 2 e 12; números e data das apresentações: 4 e 14/20011203.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Redenominação do capital e alteração parcial do pacto.
Capital: 5000 euros.
Tendo, em consequência, sido alterados os artigos 3.º e 4.º do

pacto social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de nove quotas, sendo: uma do

valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
Gonçalves da Soledade Caetano; uma do valor nominal de 850 eu-
ros, pertencente ao sócio António Paulino Gonçalves; uma do va-
lor nominal de 800 euros, pertencente ao sócio Aníbal Manuel Fer-
reira Cavalinhos; uma do valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio António Augusto Gonçalves Caetano; duas do valor nomi-
nal de 450 euros cada, pertencentes uma ao sócio Fernando Afonso
de Matos e outra ao sócio João Paulo Marques Silva; uma do valor
nominal de 250 euros, pertencente à sócia Sandra Maria Martins
Ezequiel; e duas do valor nominal de 100 euros, pertencentes uma à
sócia Maria Isabel Santos Silva Costa e outra à sócia Isabel Marrafa
da Silva Guerreiro.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinco vezes o capital social
inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Luís
Manuel Gonçalves da Soledade Caetano, António Augusto Gonçal-
ves Caetano, António Paulino Gonçalves e Aníbal Manuel Simões
Ferreira Cavalinhos, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias obrigatoria-
mente duas assinaturas:

a) A do gerente Luís Manuel Gonçalves da Soledade Caetano com
a de António Paulino Gonçalves ou a de Aníbal Manuel Simões
Ferreira Cavalinhos; e ou

b) A do gerente António Augusto Gonçalves Caetano com a de
António Paulino Gonçalves ou a de Aníbal Manuel Simões Ferreira
Cavalinhos.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024739

SOCIEDADE AGRÍCOLA
VALE DE CAVALEIROS DE CIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1014/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504197290; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20011205.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação do capital.
Quantia do aumento: 602 410$, por incorporação de reservas li-

vres.
Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social,

o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma de
3000 euros, pertencente a Regina Teresa Sérvolo Chaves Ponte;
outra de 1250 euros, pertencente a Luciana Joaquina Chaves da Sil-
va Ponte Fernandes, e outra de 750 euros, pertencente a Teresa
Mafalda da Silva Ponte Fernandes.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024732

AUCÍNIO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 209/760422;
identificação de pessoa colectiva n.º 500434654; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 7/20011205.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação do capital.
Quantia do aumento: 2410$, subscrito e realizado em dinheiro,

por todos os sócios na proporção das respectivas quotas.
Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social,

o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma
quota de 3000 euros, pertencente a Aucínio Celestino Janeiro da
Silva; uma quota de 1500 euros, pertencente a Manuel Machado Dias
Araújo, e uma quota de 500 euros, pertencente a Conceição Maria
Cabaceira da Silva.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024725

COZIELVAS � INDÚSTRIA DE COZINHAS,
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 988/980225;
identificação de pessoa colectiva n.º 504080938; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/20011130.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Cessação das funções do gerente Joaquin Dominguez Manceñido,
por renúncia, em 31 de Outubro de 2001.

Deslocação da sede para Olival da Calçadinha, Calçadinha, fre-
guesia de São Brás e São Lourenço, concelho de Elvas.

Aumento e redenominação do capital.
Quantia do aumento: 602 410$, subscrito e realizado em dinheiro

pelo sócio na proporção das respectivas quotas.
Tendo, em consequência, sido alterados os artigos 1.º e 3.º do

pacto social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de COZIELVAS � Indústria
de Cozinhas, Móveis e Equipamentos, L.da, e tem a sua sede no Olival
da Calçadinha, Calçadinha, freguesia de São Brás e São Lourenço, do
concelho de Elvas.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente a duas quotas de
2500 euros, pertencentes ao sócio João Paulo Ponte Henriques.

O capital social encontra-se totalmente realizado.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

12 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024721

JOSÉ ALPEDRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 630/910318;
identificação de pessoa colectiva n.º 502519070; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 4/20011206.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação do capital.
Quantia do aumento: 2410$, subscrito em dinheiro pelos sócios

na proporção das respectivas quotas.

Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto soci-
al, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, já entrado na caixa social, e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros, uma de cada um dos sócios José Augusto Gas-
par Alpedrinha e Maria Alzira Cara de Anjo Eusébio Alpedrinha.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024905

JD 2000 � MECÂNICA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 948/970530;
identificação de pessoa colectiva n.º 503888290; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 6/20011206.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação do capital.
Quantia do aumento: 102 410$, subscrito em dinheiro pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto soci-

al, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
1666 euros, pertencente ao sócio Carlos de Jesus Calado Monraia;
uma de 1667 euros, pertencente à sócia Manuel Coelho, L.da, e uma
de 1667 euros, pertencente à sócia Simeão Carvalho & Filhas, L.da

Está conforme o original.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 3000024899

PORTO
FELGUEIRAS

AMBILISA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 909/
910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502597712; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/271101.

Certifico o aumento de capital de 502 010$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma à sócia SERRA-LISA � Sociedade de Empreendimentos
Imobiliários, L.da, e outra à sócia AMBIENTA � Projectos de Ar-
quitectura e Engenharia, L.da

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007331

EDUARDO TEIXEIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1781/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504282646; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 24/271101.
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Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 6.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, dividido
em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, uma perten-
cente ao sócio Eduardo Teixeira e outra à sócia Laura de Jesus Car-
valho.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.
Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007330

SERVILIX � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 999/
920727; identificação de pessoa colectiva n.º 502820012; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 28/271101.

Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde a duas entradas
iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Firmino Ribeiro de
Carvalho e Maria Nonata Teixeira Pinto Bento de Queirós, com
que assim realizaram as suas quotas.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007329

SEMANÁRIO DE FELGUEIRAS � SOCIEDADE
GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 786/
9002719; identificação de pessoa colectiva n.º 502308630; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 29/271101.

Certifico o aumento de capital de 3615$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita da sociedade, é de 7500 euros,
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4125 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Ferreira de Faria, e outra do valor nomi-
nal de 3375 euros, pertencente à sócia Eufémia Maria Costa Mota
Loureiro Ferreira de Faria.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante máximo global de 75 000 eu-
ros, desde que o delibere por unanimidade em assembleia geral.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007328

EUROFLEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 624/
871013; identificação de pessoa colectiva n.º 501890378; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 30/271101.

Certifico o aumento de capital de 2558$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, com dispensa de caução, compete a ambos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em juízo e fora dele, e a sua
vinculação em actos, contratos e documentos de responsabilidade, é
necessário a assinatura conjunta dos gerentes.

3 � Os gerentes ficam autorizados, em conjunto e sem necessi-
dade prévia de deliberação, a:

a) Alienar ou onerar bens imóveis e a alienar, onerar ou locar
estabelecimentos;

b) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades e a
aliená-las ou onerá-las.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007327

CALÇADO PATRIZÉ DE FÉLIX & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1143/
940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503132500; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 32/271101.

Certifico o aumento de capital de 8210$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
224 500 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
112 250 euros, pertencente ao sócio Arnaldo Soares Félix; outra do
valor nominal de 78 575 euros, pertencente à sócia Carmen Arlinda
Ferreira Teixeira, e outra do valor nominal de 33 605 euros, per-
tencente ao sócio Artur Ferreira Teixeira.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007325

S. C. C. � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 478/
841212; identificação de pessoa colectiva n.º 501605665; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 33/271101.

Certifico o aumento de capital de 4820$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, já integralmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são
as seguintes: Joaquim de Freitas, com uma de 9000 euros, e Joaquim
Magalhães de Freitas, com uma de 1000 euros.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, mediante deliberação em assembleia geral, onde se especifi-
quem as condições do respectivo reembolso.

3 � Poderão também os sócios fazer suprimentos à caixa social,
nas condições que forem fixadas pela assembleia geral.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007324

SOFILENE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2492/
011123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/231101.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Carla
Maria Ribeiro Carvalho e Maria Rosa da Costa Gonçalves, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOFILENE � Confecções, L.da, e fica
com sede no lugar da Boavista, da freguesia de Várzea, deste conce-
lho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma à sócia Carla Maria Ribeiro Car-
valho da Silva e outra à sócia Maria Rosa da Costa Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes, podendo ainda serem nomeados
outros gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer uma das gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém, a favor de es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir de todos os sócios prestações suplementares
até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas quotas,
podendo ainda as sócias, fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007375

ISIDRO PINTO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 866/
901217; identificação de pessoa colectiva n.º 502463732; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 21/121101.

Certifico o aumento de capital de 602 408$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário e nos de-
mais bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
5000 euros, e acha-se dividido nas seguintes quatro quotas:

a) Uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Isidro Pinto Lopes;

b) Uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Fi-
lomena Maria Gomes do Couto Padrão; e

c) Duas do valor nominal de 250 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Isidro Miguel do Couto Padrão Pinto Lopes e
Rui Alberto do Couto Padrão Pinto Lopes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007373

PRIMBLOCK � PROMOTORA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1799/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504409808; data da
apresentação: 190701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 1998 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007371

VESLONGRA � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 926/
911106; identificação de pessoa colectiva n.º 502659840; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 21/211101.

Certifico o aumento de capital de 202 410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente à sócia Maria Idalina Carvalho da Costa;
outra do valor nominal de 750 euros, pertencente ao sócio José Jorge
da Costa Mendes, e outra de igual valor nominal de 750 euros, per-
tencente à sócia Maria Helena da Costa Mendes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007369

JAFICALMA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1061/
930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502930217; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 31/211101.

Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas iguais de 1000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007367
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SOUSAS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1499/
961126; identificação de pessoa colectiva n.º 503773930; data da
apresentação: 221101.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 1998 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007365

AUTO TERRÍVEL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2122/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505281988; inscrição
n.º 5; números e data da apresentação: 23 a 16/221101.

Certifico a cessação de funções de gerente de Filipe Almeida Fer-
reira Pereira Vinagreiro, em 12 de Novembro de 2001, por renún-
cia, e alterou parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, em
consequência, foram alterados os artigos 3.º e 4.º mantendo os arti-
gos 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 75 000 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, José Manuel Pimenta da
Silva e Humberto José Pinto Guimarães.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral, dispensados de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios Humberto José Pinto Guima-
rães e José Manuel Pimenta da Silva.

§ 1.º Os gerentes podem ser escolhidos de entre estranhos à so-
ciedade.

§ 2.º A sociedade vincula-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007363

SAMPAIO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 900/
910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502588462; data da
apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 1998 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007361

DOCKS SHOES � CALÇADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1772/
981012; identificação de pessoa colectiva n.º 504283421; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 25/221101.

Certifico o aumento de capital de 24 462$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja
redacção é a seguinte:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

4.º

1 � O capital social é de 50 750 euros, integralmente realizado
em dinheiro por todos os sócios e dividido em 10 150 acções do
valor nominal de cinco euros cada.

2 � As acções podem ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis.

3 � Pode haver títulos representativos de 1, 10, 50, 100 e
1000 acções.

4 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das
acções, deverão conter a assinatura de dois administradores, as quais
poderão ser apostas por chancela por eles autorizada.

5 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, sem
incorporação de títulos.

6 � O custo das operações de registo das transmissões, conver-
sões, bem como qualquer outro custo relativo às acções escriturais,
é suportado pelo respectivo titular.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007359

JOÃO BATISTA PEREIRA COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 179/
730213; identificação de pessoa colectiva n.º 500149143; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 29/221101.

Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, que já deu
entrada na caixa social, é de 5000 euros, correspondente à soma das
três seguintes quotas: uma de 2500 euros, do sócio José Baptista
Morais Pereira Coelho; uma de 2000 euros, do sócio Herdeiros de
João Baptista Pereira Coelho, e outra de 500 euros, do sócio João
Maria Morais Pereira Coelho.

§ único. São permitidas as chamadas e reembolsos de prestações
suplementares de capital sempre que a assembleia dos sócios o deli-
bere.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007357

ÉPICO � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1634/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504044893; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 30/221101.

Certifico o aumento de capital de 12 051$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas do valor de
12 500 euros cada, pertencentes uma a António Ferreira Alves e
outra a Maria Arminda de Sousa Ribeiro Alves.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007355
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FERREIRA ALVES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 502/
850613; identificação de pessoa colectiva n.º 501534938; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 31/221101.

Certifico o aumento de capital de 72 300$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 150 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, e corresponde à soma de duas quotas,
pertencentes uma de 105 000 euros, ao sócio António Ferreira Al-
ves, e outra de 45 000 euros, da sócia Maria Arminda de Sousa Ri-
beiro Alves.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007353

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA VIEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 502/
850613; identificação de pessoa colectiva n.º 501534938; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/231101.

Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro que já deu
entrada na caixa social, é de 5000 euros, representado por três quo-
tas, sendo uma de 2375 euros, pertencente ao sócio António José
Teixeira Vieira, outra de 2375 euros, pertencente à sócia Maria
Margarida de Jesus Pinheiro, e outra de 250 euros, pertencente ao
sócio António José Teixeira Vieira.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007351

ANANÁS � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1836/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 503407046; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 12/231101.

Certifico o aumento de capital de 402 410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3333 euros, pertencente ao sócio Joaquim Adriano Magalhães
Fernandes, e outra do valor nominal de 1667 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Augusto Fernandes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007349

CONSTRUÇÕES IRMÃOS BROCHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1394/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503554642; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 23/231101.

Certifico o aumento de capital de 602 410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007347

FÁBRICA CORTE E COSTURA DE CALÇADO
AURORA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2439/
011024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/241001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Joa-
quim Augusto Magalhães Azevedo e Maria Aurora Bessa Pereira
Azevedo, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fábrica Corte e Costura de Calçado
Aurora & Azevedo, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Covelo,
freguesia de Refontoura, concelho de Felgueiras, e durará por tempo
indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do registo defi-
nitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, corte e costura de cal-
çado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, e está representado por duas quotas iguais
com o valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes aos sócios
Joaquim Augusto Magalhães Azevedo e Maria Aurora Bessa Pereira
Azevedo.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações su-
plementares até ao montante de 25 000 euros, na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já  designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007345

RODRIGUES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 302/
791002; identificação de pessoa colectiva n.º 500913277; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/271101.

Certifico o aumento de capital, efectuado por reforço em dinhei-
ro de 1 014 460$, tendo como finalidade a redenominação do capi-
tal em euros da sociedade em epígrafe, tendo sido alterado o ar-
tigo 3.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 15 000 euros cada,
uma de cada um dos sócios, Artur Rodrigues e Maria de Jesus Salga-
do Fernandes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007341

JOÃO DA SILVA MATIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 114/
670429; identificação de pessoa colectiva n.º 500150753; data da
apresentação: 281101.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007323

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoa colectiva n.º 500822263; data da
apresentação: 061201.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007322

VAZ & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2496/
011128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/281098.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre João
José Ferreira Vaz e Maria da Conceição Azevedo Monteiro, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vaz & Monteiro, L.da, e tem a
sua sede no lugar da Corredoura, freguesia de Idães, concelho de
Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início desde o dia do registo definitivo deste contrato de constituição.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado de couro e
pele.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma com o valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios João José Ferreira Vaz e Maria da Conceição Azeve-
do Monteiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já  nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Nos poderes normais da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, alte-

rar e rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a

sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos ou outorgando as respectivas escrituras.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou de partes de quotas a não sócios care-
ce sempre do consentimento da sociedade, gozando a sociedade em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar do direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir de todos os sócios prestações suplementares
até ao montante de 25 000 euros, na proporção das respectivas
quotas, podendo ainda os sócios fazer à sociedade os suprimentos
que ela carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007321

ARMAZÉM DE CALÇADO FERNANDES FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1522/
970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503810800; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/281101.

Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, perten-
cendo uma ao sócio José Fernandes de Freitas, e outra à sócia
Ernestina Pereira da Silva.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007320

TRANSPORTES DE ALUGUER PEDRO TIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2013/
000530; identificação de pessoa colectiva n.º 504899546; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 11/281101.
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Certifico o aumento de capital de 24 100$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Emília Lemos da Costa
Carvalho e Pedro Tiago de Sousa Carvalho.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007319

PALMITEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 860/
901127; identificação de pessoa colectiva n.º 502454806; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 17/281101.

Certifico o aumento de capital de 3615$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em três quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma ao sócio António José Pinto Alves, outra ao sócio
Américo Simão Sampaio Moreira, e outra ao sócio José Manuel
Ferreira Marinho.

§ 1.º A sociedade, sempre que as necessidades de exercício o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante máximo de 500 000 euros, na proporção das
suas quotas.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007318

FABELITO � FÁBRICA DE EMBALAGENS
E LITOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 948/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502678623; inscrições
n.os 1 e 6; números e data das apresentações: 23, 24 e 25/281101.

Certifico a cessação de funções dos gerentes Amadeu José Pereira
Vaz e Armando da Costa Teixeira Brochado, em 20 de Novembro
de 2001, por renúncia, e o aumento de capital de 602 410$, com
redenominação em euros, tendo em consequência sido alterados os
artigos 3.º, 4.º e 5.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Abílio
Armando da Fonseca Brochado e Rosa da Conceição da Fonseca
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros gerentes
em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, quer entre sócios, quer para
estranhos, não depende do consentimento da sociedade para se tor-
nar eficaz, mas em caso de cessão a estranhos a sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios em segundo lugar têm sempre direito de

preferência e, se mais do que um sócio desejar preferir, a quota será
repartida pelos interessados na proporção das quotas que então pos-
suam.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007317

JOAQUIM CORREIA DE SOUSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1722/
980518; identificação de pessoa colectiva n.º 501091084; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 26/281101.

Certifico o aumento de capital de 552 410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas de igual valor
nominal de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencendo uma a cada sócio.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007316

AGOSTINHO RIBEIRO DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 683/
8809156; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/281101.

Certifico o aumento de capital de 12 051$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros, per-
tencendo uma ao sócio Agostinho Ribeiro da Costa e outra à sócia
Maria do Céu Ribeiro da Silva.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007315

CLÍNICA MÉDICA, JARDIM DA LIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1147/
940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503132527; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 32/281101.

Certifico o aumento de capital de 12 051$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos mais
valores constantes na escrita da sociedade, é de 25 000 euros, divi-
dido em duas quotas: uma do valor nominal de 15 250 euros, per-
tencente ao sócio António Joaquim Teixeira de Faria, e outra do
valor nominal de 9750 euros, pertencente à sócia Maria Julieta da
Conceição Augusto de Faria.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares ao capital, até ao limite máximo de 250 000 euros, desde
que o delibere por unanimidade em assembleia geral.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007314
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SANTOS & RIBEIRO � COMÉRCIO
DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2497/
011128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/281001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José
Hernâni Freitas dos Santos e Fernando Rui de Castro Ribeiro, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Santos & Ribeiro � Comércio de
Ferragens, L.da, e fica com sede no lugar da Cachada, da freguesia de
Margaride, deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de ferragens e
materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Her-
nâni Freitas dos Santos e Fernando Rui de Castro Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados
outros gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir de todos os sócios prestações suplementares
até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas quotas,
podendo ainda os sócios, fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007100

IRMÃOS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1194/
940511; identificação de pessoa colectiva n.º 503217484; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 10/281101.

Certifico o aumento de capital de 602 410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma à sócia Maria Fernanda Gonçalves Teixeira e ou-
tra ao sócio José Fernando Gonçalves Teixeira.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007102

LUÍS & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 700/
881212; identificação de pessoa colectiva n.º 502075198; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 28/281101.

Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, perten-
cendo uma ao sócio Luís Fernando de Oliveira Lima e outra à sócia
Isabel Maria de Oliveira Lima.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007105

COMERPOR � COMÉRCIO DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2112/
010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505278014; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/281101.

Certifico a cessação de funções de gerente de João Freitas, em
27 de Novembro de 2001, por renúncia.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000007106

RIBEIRO, FARIA & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 251/
770817; identificação de pessoa colectiva n.º 500682208; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 6/261101.

Certifico o aumento de capital, efectuado por incorporação de
reservas de 482 001$, tendo como finalidade a redenominação do
capital em euros da sociedade em epígrafe, tendo sido alterado o
artigo 6.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 1 000 000 de euros e encontra-se re-
presentado por 200 000 acções ao portador, do valor nominal de
cinco euros cada uma, podendo haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000 e 5000 acções.

2 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser de chancela pelos mesmos autorizada.

3 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem titulares.

4 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou par-
te das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo
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direito de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos
demais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham
declarado subscrever tais acções, na proporção referida no número
anterior.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007109

EUGÉNIO FARIA & RIBEIRO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 582/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501788948; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 5/261101.

Certifico o aumento de capital, efectuado por incorporação de
reservas de 1 084 500$, tendo como finalidade a redenominação do
capital em euros da sociedade em epígrafe, tendo sido alterado o
artigo 5.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 2 250 000 euros e encontra-se repre-
sentado por 450 000 acções ao portador, do valor nominal de cin-
co euros cada uma, podendo haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000 e 5000 acções.

2 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser de chancela pelos mesmos autorizada.

3 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem titulares.

4 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou par-
te das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo
direito de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos
demais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham
declarado subscrever tais acções, na proporção referida no número
anterior.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007112

JEFAR � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1589/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503946745; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/261101.

Certifico o aumento de capital, efectuado por incorporação de
reservas de 1 807 500$, tendo como finalidade a redenominação do
capital em euros da sociedade em epígrafe, tendo sido alterado o
artigo 5.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
restantes valores constantes da escrituração, é de 3 750 000 euros,
e encontra-se representado por 750 000 acções ao portador, do valor
nominal de cinco euros cada uma, podendo haver títulos de 1, 10,
50, 100, 500, 1000 e 5000 acções.

2 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser de chancela pelos mesmos autorizada.

3 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem titulares.

4 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou par-
te das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo
direito de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos
demais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham
declarado subscrever tais acções, na proporção referida no número
anterior.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007114

JEFAR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1590/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503946729; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/261101.

Certifico o aumento de capital, efectuado por incorporação de
reservas de 120 500$, tendo como finalidade a redenominação do
capital em euros da sociedade em epígrafe, tendo sido alterado o
artigo 5.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 250 000 euros e encontra-se represen-
tado por 50 000 acções ao portador, do valor nominal de cinco euros
cada uma, podendo haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e
5000 acções.

2 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas ser de chancela pelos mesmos autorizada.

3 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem titulares.

4 � Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou par-
te das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo
direito de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos
demais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham
declarado subscrever tais acções, na proporção referida no número
anterior.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007117

PINTO DA CUNHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2495/
271101; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/271101.

Certifico que Armando José Pinto da Cunha constituiu a socie-
dade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinto da Cunha, Unipessoal, L.da, e
fica com sede no lugar das Cruzes, da freguesia de Idães, deste con-
celho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de manuten-
ção e reparação de máquinas industriais de calçado, comércio a re-
talho de máquinas e artigos para calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está representado por uma quota de igual valor perten-
cente ao sócio único Armando José Pinto da Cunha.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 25 000 euros, podendo ainda o sócio, fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear, ficando desde já nomeado gerente o sócio Armando
José Pinto da Cunha.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.
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ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade, no entanto, tais negócios devem servir à prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007120

MANUEL DA SILVA LEITE & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2507/
011205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/051201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ma-
nuel da Silva Leite, Natália Pereira Leite e Aurora Pereira Leite,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Silva Leite & Filhas, L.da, e
vai ter a sua sede no lugar de Santa Marta, freguesia de Caramos,
deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo deste con-
trato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado, o comércio
por grosso de calçado e a prestação de serviços à indústria do calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por três quotas: uma com o valor
nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva Lei-
te; outra com o valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Natália Pereira Leite, e outra com o valor nominal de 500 euros,
pertencente à sócia Aurora Pereira Leite.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações su-
plementares até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente Manuel da Silva Leite.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, a cessão depende do consentimento da sociedade, a qual
tem direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007123

ELECTRO-PARQUE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2506/
011205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/051201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Joa-
quim Albano Pinto Moreira e Maria Carolina de Sousa Alves, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTRO-PARQUE � Instalações
Eléctricas, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Cabo de Vila, fregue-
sia de Moure, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo in-
determinado, contando-se o seu início desde o dia do registo defini-
tivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto obras de instalações eléctricas e
comércio de material eléctrico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Joaquim Albano Pinto Moreira e Maria Carolina de Sousa Alves.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações su-
plementares até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos ou escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, a cessão depende do consentimento da sociedade, a qual
tem direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.
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ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007124

ANTÓNIO ADRIANO FERREIRA � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2505/
011204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/041201.

Certifico que António Adriano Ribeiro Ferreira constituiu a so-
ciedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma António Adriano Ferreira � Cons-
truções, Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Veiga, freguesia de
Lordelo, concelho de Felgueiras, com duração por tempo indeter-
minado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à quota única pertencente ao sócio
António Adriano.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibera-
das em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio António
Adriano Ribeiro Ferreira.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

7.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da
sociedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007127

QUINTA DAS MACEIRAS � VIVEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1743/
980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504242962; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 26/221101.

Certifico o aumento de capital de 602 410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 2.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, formado
por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma do sócio Artur Jorge
Faria Maia e outra da sócia Carla Maria Vaz Peixoto.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007132

C. COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 717/
890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502111844; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 23/211101.

Certifico o aumento de capital de 800 000$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencentes a
cada um dos sócios, Carlos Manuel Alves Coelho e Maria Fernanda
Gonçalves Diogo Coelho.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007134

CARPINTARIA E MÓVEIS CLEARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2491/
011122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/221101.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Cle-
mente José Freitas Alves e Elisabete Duarte Teixeira, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria e Móveis Clearte, L.da, e
vai ter a sua sede no lugar da Boavista, freguesia de Macieira da
Lixa, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indetermi-
nado, contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo des-
te contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto carpintaria e caixilharia, fabricação
de móveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio Clemente José Freitas
Alves, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Elisabete Duarte Teixeira.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações su-
plementares até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.
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2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos ou escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, a cessão depende do consentimento da sociedade, a qual
tem direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007135

RIBEIRO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1351/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503449180; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 3/151101.

Certifico o aumento de capital de 2410$, com redenominação
em euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja re-
dacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, corresponden-
te a 1 002 410$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma à sócia Maria de Fátima Pinto
Ribeiro da Costa Mendes e outra ao sócio Joaquim Agostinho da
Costa Mendes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000007137

LOUSADA

GARRAFEIRA ANTÓNIO & PINTO, L.DA

Sede: Centro Comercial Pelourinho, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 827/
961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503792241; data da
apresentação: 011211.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 3000024529

MOTO TEIXEIRA, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 463/
901213; identificação de pessoa colectiva n.º 502463503; data da
apresentação: 011211.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 3000024527

MARTINS PINTO MÓVEIS, L.DA

Sede: Servecia, Ordem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 247/
861104; identificação de pessoa colectiva n.º 501738312; data da
apresentação: 011211.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 3000024520

MAIA

RODRIGUES SILVA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 402/
20011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505840278; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/20011126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues Silva & Almeida, L.da, com
sede na Rua dos Campos Verdes, 80, freguesia de Moreira, concelho
da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio António Rodrigues da Silva
Almeida, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Emília Neto de Almeida e Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024896

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CONSTRUÇÕES
MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4259/930110;
identificação de pessoa colectiva n.º 503166448; data do depósito:
28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024909

TADEUS � ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2213/920527;
identificação de pessoa colectiva n.º 502768347; data do depósito:
28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024907

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DE MOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 216/
841112; identificação de pessoa colectiva n.º 501472002; data do
depósito: 28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024904

SILVA SOARES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 121/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504709070; data do
depósito: 28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024902

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � ANGIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 811/
990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504536176; data do
depósito: 28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024900

SANTOS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 624/880112;
identificação de pessoa colectiva n.º 501927667.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 8/20011127: alte-
ração do contrato por reforço e redenominação.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e a
acrescer às mesmas, ficando, o referido artigo, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Antó-
nio dos Santos Rodrigues e Maria Emília Teixeira dos Santos Rodri-
gues.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024884

PROCHARME � COMÉRCIO DE CALÇADO,
CARTEIRAS E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 657/
981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504297007.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 5/20011127: alte-
ração do contrato por reforço e redenominação.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e a acrescer
às mesmas, ficando, o referido artigo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
de Lurdes Alves Magalhães Silva e José António Barros da Silva.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024879

CARPINTARIA PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6793/960216;
identificação de pessoa colectiva n.º 503598356.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 4/20011127 � inscrição n.º 6.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito por ambas as sócias na proporção das respectivas quotas e
a acrescer a estas, ficando a parte restante com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 4500 euros, da
sócia Carla Maria Gonçalves da Cruz, e outra de 500 euros, da sócia
Adriana Cristina Gonçalves da Cruz.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024873

MANUEL DOS SANTOS ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6765/960212;
identificação de pessoa colectiva n.º 503601660.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 2/20011127 � inscrição n.º 4.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito em partes iguais por ambos os sócios e a acrescer às res-
pectivas quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma das quotas dos sócios e que são
as seguintes: uma quota do valor nominal de 2500 euros, pertencen-
te a Manuel dos Santos Antunes, e uma quota do valor nominal de
2500 euros, pertencente a Maria Augusta Martins de Almeida An-
tunes.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024868

LINHA ZERO � GINÁSIO DA GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1152/881014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 21/20011127 � inscrição n.º 3.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito em partes iguais por todos os sócios e a acrescer às respec-
tivas quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de quatro quotas iguais com o valor nominal de
1250 euros, pertencendo cada uma aos sócios, Anselmo da Silva
Neves, Eduardo Augusto Pereira Marques, Maria Augusta Marques
Pereira Silva Neves e Fernanda Maria Neves Rebelo.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024860

TAQUIMAIA � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9021/971117;
identificação de pessoa colectiva n.º 504043013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 31/20011127 � inscrição n.º 3.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito em partes iguais por ambos os sócios e a acrescer às res-
pectivas quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Armando Do-
mingos Mendes Ferreira e Manuel António de Oliveira e Cunha.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024859

ARMÉNIO FERREIRA CAMPOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5040/941019;
identificação de pessoa colectiva n.º 503279480.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 33/20011127: alte-
ração do contrato por reforço e redenominação.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e a
acrescer às mesmas, ficando, o referido artigo, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Arménio Fer-
reira Campos e António Manuel Ferreira Campos.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024848

MAIAOFFICE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 157/
20010814; identificação de pessoa colectiva n.º 504507818.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 10/20010814 e res-
pectivo averbamento n.º 1, com a apresentação n.º 29/20011127:
alteração do contrato.

Artigo alterado: o corpo do artigo 1.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de MAIAOFFICE � Comércio de
Equipamentos de Telecomunicações, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida do Engenheiro Belmiro Mendes de Azevedo, 87, da freguesia
de Gemunde, concelho da Maia.
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O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024843

LAMAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5085/941107;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296112.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 32/20011127: alte-
ração do contrato por reforço e redenominação.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 502 410$, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e a
acrescer às mesmas, ficando, o referido artigo, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Abílio Lamas
de Sousa e Agostinho Ferreira da Silva.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024831

MAIACENTRUM � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 598/910312;
identificação de pessoa colectiva n.º 502486490.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 6 e com a apresentação n.º 23/20011126: alte-
ração do contrato por reforço e redenominação.

Artigos alterados: 3.º e 4.º, n.º 1.
Capital: 18 043 380$, após o reforço de 43 380$, em dinheiro

(para renominalização de cada acção para cinco euros), ficando, os
referidos artigos, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto empreendimentos imobiliários, cons-
trução civil; loteamentos e urbanizações; compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim; aquisição, manutenção
e alienação de participações financeiras.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 90 000 euros, e é dividido por
18 000 acções do valor nominal de cinco euros cada uma.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024813

EUGÉNIO CERQUEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 934/
990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504606042; data do
depósito: 20011123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de exercício de 2000.

b) Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 27/20011123:
alteração do contrato por reforço e redenominação.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quotas e a acres-
cer às mesmas, ficando, o referido artigo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4375 eu-
ros, pertencente ao sócio Hélder António Vieira Cerqueira, e outra
de 625 euros, pertencente ao sócio Eugénio Fernando Moutinho Cer-
queira.

O texto do pacto social completo e actualizado foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024805

MICROPROCESSADOR � SISTEMAS DIGITAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 394/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º 500942587.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 33 e com a apresentação n.º 10/20011123: al-
teração do contrato.

Artigo alterado: 2.º, n.º 1, ficando o referido artigo, com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Engenheiro Frederico Ulrich,
Guardeiras, freguesia de Gemunde, concelho da Maia, podendo ser
transferida, nos termos da lei, por deliberação do conselho de admi-
nistração.

Conferida, está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024797

RUI, FARIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 196/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504597248; data do
depósito: 26112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024792

ALBERTO SANTOS � COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4354/940406;
identificação de pessoa colectiva n.º 503186325; data do depósito:
26112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024786

INMAIA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1019/910718;
identificação de pessoa colectiva n.º 502591315; data do depósito:
26112001.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024778

EISER � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7322/960724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503693529; data do depósito:
27112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos aos anos de 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024773

ANTÓNIO GOMES VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 097/
670703; identificação de pessoa colectiva n.º 500521930.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 7 e com a apresentação n.º 16/20011126: alte-
ração do contrato por reforço e redenominação.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quotas e a acres-
cer às mesmas, ficando, o referido artigo, com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios, Manuel Gomes Vieira e José Gomes Vieira.

O texto do pacto social completo e actualizado foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024498

ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 660/
760218; identificação de pessoa colectiva n.º 500432953; data do
depósito: 28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024493

EUGÉNIO MOREIRA & FERRAZ � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 039/
990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504303562; data do
depósito: 28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024489

CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 186/
900809; identificação de pessoa colectiva n.º 502392975; data do
depósito: 28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024484

PAMESA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 471/
891115; identificação de pessoa colectiva n.º 502245859; data do
depósito: 28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024482

CHINARTE � COMÉRCIO MADEIRAS E PRODUTOS
DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 609/
800910; identificação de pessoa colectiva n.º 500989907; data do
depósito: 27112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024479

IMOFERRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3038/930308;
identificação de pessoa colectiva n.º 502982446; data do depósito:
28112001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024473

J. L. B. FERREIRA MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 086/
710129; identificação de pessoa colectiva n.º 500145334.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício dos anos de 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024766

QUADRO NUVIDA � FABRICO QUADROS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9353/980122;
identificação de pessoa colectiva n.º 504104373.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 18/20011126 � inscrição n.º 3: alteração
do contrato com reforço e redenominação.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito por ambos os sócios na proporção das respectivas quotas e a
acrescer a estas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de
3500 euros, pertencente ao sócio Francisco António da Silva
Boavida, e uma do valor de 1500 euros, pertencente à sócia Maria
Olinda Rodrigues Cardoso Boavida.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024758

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES REIS & SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4071/
940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503119830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 24/20011126 � inscrição n.º 15: alteração
do contrato com reforço e redenominação.

Artigos alterados: 2.º, n.º 1, 3.º, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 1.
Sede: Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 3659, 5.º, sala 2,

Moreira, Maia.
Objecto: construção de edifícios para venda; compra e venda de

imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; urbanizações, lotea-
mentos, empreendimentos imobiliários, investimentos financeiros.

Capital: 22 554 225$, após reforço de 54 225$, em dinheiro,
subscrito por todos os accionistas na proporção das acções detidas.

Capital redenominado: 112 500 euros, representado por
22 500 acções com o valor nominal de cinco euros cada.

Os artigos alterados, na parte em que o foram, ficaram com a
redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado, tem a sua sede
social na Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 3659, 5.º, sala 2,
freguesia de Moreira, concelho da Maia, podendo o conselho de
administração sem necessidade de consentimento da assembleia ge-
ral, deslocá-la para outro local do mesmo concelho ou de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios para ven-
da; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; urbanizações, loteamentos, empreendimentos imobiliários, in-
vestimentos financeiros.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 112 500 euros, e é dividido por
22 500 acções do valor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � O aumento de capital social depende da deliberação da as-
sembleia geral, ficando todavia o conselho de administração desde
já autorizado a elevá-lo por uma ou mais vezes, mediante parecer
favorável do fiscal único, até ao montante de 500 000 euros.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024750

MIGUEL MOREIRA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 131/
750305; identificação de pessoa colectiva n.º 500193290.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 22/20011126 � inscrição n.º 6: alteração
do contrato com reforço e redenominação do capital.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 10 024 100$, após reforço de 7 524 100$, por incorpo-

ração de reservas livres, ficando o artigo alterado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 40 000 euros, pertencente à sócia Maria Helena
Ferreira da Costa, e outra do valor nominal de 10 000 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Serafim Ferreira da Costa.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 3000024746

FERNANDO & JOSÉ � EMPRESA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2554/920930;
identificação de pessoa colectiva n.º 502843152.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e com a apresentação
n.º 8/20011126: recondução, em 12 de Novembro de 2001, dos
membros dos órgãos sociais, para o período de Julho de 2001 a Ju-
lho de 2002.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024740

AMORIM & MÁRIO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 400/
20011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505115417; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/20011126.

Certifico que pela referida inscrição foi efectuado o seguinte re-
gisto:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 2, pelo que:

ARTIGO 1.º

2 � Tem a sua sede na Rua de António Silva Torres, 621, lugar
do Barroqueiro, da freguesia de Silva Escura, do concelho da Maia.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 3000024736

J. MAGDALENA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 401/
20011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505739615; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/20011126.

Certifico que foi constituída por Josefa Magdalena Hernandez da
Silva a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Magdalena Silva, Sociedade
Unipessoal, L.da
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2 � Tem a sua sede na Rua Central de Arcos, 1571, freguesia de
São Pedro Fins, concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em lavandaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à sócia, que desde já fica nomeada
gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000024891

PAREDES

ARMINDO DA SILVA DIAS & FILHOS � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1021/
910424; identificação de pessoa colectiva n.º 502550457; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 10/011205.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 602 410$, em dinheiro, e subscrito por todos os sócios na
proporção das suas quotas, tendo sido feita a redenominação
para euros e, em consequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.º
do seu pacto, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, sendo
de 1500 euros, a quota do sócio Armindo da Silva Dias, de 3000 eu-
ros, a quota da sócia Maria Isabel Ribeiro Marques Dias, e de 250 eu-
ros, a quota de cada um dos sócios Luís Manuel Marques Dias e Ana
Isabel Marques Dias.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024733

COSTA NUNES, NOGUEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1358/
940825; identificação de pessoa colectiva n.º 503254045; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 9/011205.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 602 410$, em dinheiro, e subscrito por todos os sócios em
partes iguais, tendo sido feita a redenominação para euros e, em

consequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.º do seu pacto, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Correia da Costa,
Américo Moreira Nunes, Ana Rosa Nogueira Pinto e António Soa-
res Ferreira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024729

BRUGAROLAS PORTUGAL, COMÉRCIO E FABRICO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1337/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502988460; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 11/011205.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 602 410$, por incorporação de reservas, tendo sido feita a
redenominação para euros e, em consequência, foi dada nova redac-
ção ao artigo 3.º do seu pacto, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social realizado é de 5000 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios, do seguinte modo: Brugarolas, S. A., com a
quota de 4500 euros, e António Manuel da Cunha Ferreira Reguengo,
com a quota de 500 euros.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024726

TRANSPORTES BEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 992/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502480955; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 8/011203.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 24 100$, em dinheiro, e subscrito, em 23 377$, por Au-
gusto Gil da Silva Ferreira, e, em 723$, por José Manuel Pinto da
Silva, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 2.º, 4.º e 5.º
do seu contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Coronel José Ribeiro da
Costa Júnior, 22, 1.º, sala 1, freguesia de Castelões de Cepêda, con-
celho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros,
e está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
48 383 euros e 40 cêntimos e outra do valor nominal de 116 euros
e 60 cêntimos, pertencentes ao sócio Augusto Gil da Silva Ferreira,
e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Pinto da Silva.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 250 000 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 66 � 19 de Março de 20025990-(112)

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, fica afecta a sócios ou a não sócios.

2 � São gerentes os sócios Augusto Gil da Silva Ferreira e José
Manuel Pinto da Silva.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a socie-

dade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024715

ANA MARIA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 678/
860415; identificação de pessoa colectiva n.º 501655816; inscrições
n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 5 e 6/011203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos gerentes Vitorino Ferreira Gonçalves e Hugo José de
Sousa Ferreira, com data de 30 de Novembro de 2001, bem como
foi reforçado o seu capital em 602 410$, em dinheiro, e subscrito
pelos sócios em partes iguais, tendo sido dada nova redacção ao
artigo 3.º do pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 3000024712

ÊNFASE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2638/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505847701; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/011204.

Certifico que entre António Fernando Rocha dos Santos e mu-
lher, Rosa Maria dos Santos Vieira, casados em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ÊNFASE � Confecções, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Aguiar, freguesia de Aguiar de
Sousa, concelho de Paredes.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de vestuário, co-
mércio de produtos diversos, nomeadamente, vestuário interior e
exterior.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais, poderá a gerência com-
prar e vender veículos automóveis, podendo celebrar quaisquer con-
tratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024886

AUTO-REBORDOSA, REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1211/
930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502933925; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/011206.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
2410$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios em partes iguais, tendo
sido dada nova redacção ao artigo 3.º do pacto, cujo teor passou a
ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencentes a cada um dos sócios, Fortunato da Silva Paiva e
José Manuel Ferreira de Sousa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 3000024625

F. NUNES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2642/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505821320; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/011207.

Certifico que entre Faustino Oliveira Nunes e mulher, Maria Car-
men Moreira Nunes, casados em comunhão de adquiridos, e Carlos
António Oliveira Nunes, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. Nunes & Moreira, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Sobreira, freguesia de Duas Igrejas, concelho de
Paredes.

2 � Por simples deliberação, poderá a gerência abrir e encerrar
filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação social,
bem como transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de mobiliário de madeira
para outros fins.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 66 � 19 de Março de 2002 5990-(113)

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em três quotas, sendo duas do valor nominal
de 10 000 euros cada uma, pertencentes aos sócios Faustino Olivei-
ra Nunes e Carlos António Oliveira Nunes, e outra do valor nomi-
nal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Carmen Moreira Nu-
nes.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios e na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global de
100 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nas condi-
ções de juro e reembolso aprovadas em assembleia geral.

5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre sócios; a cessão a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, que tem direito de preferência em primeiro lugar.

2 � Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir
ou amortizar tal quota pelo valor do último balanço aprovado, acres-
cido da quota-parte correspondente aos fundos de reserva.

6.º

1 � A amortização de quotas é permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Em caso de arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra

forma de apreensão judicial;
d) Em caso de falência ou insolvência do seu titular;
e) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens

de qualquer sócio, a quota deixe de lhe pertencer por inteiro;
f) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida ces-

são de quotas a favor de estranhos;
g) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.
2 � O valor da quota para efeitos de amortização será determi-

nado em função de um balanço especialmente elaborado para o efeito.
3 � O pagamento do preço da amortização poderá ser fraccio-

nado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o preceituado
em disposições legais imperativas.

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou,
ainda a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível
para alienação a sócios ou a terceiros.

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios Faustino Olivei-
ra Nunes e Carlos António Oliveira Nunes, que, desde já, são nomea-
dos gerentes.

2 � Para representar e obrigar validamente a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura conjunta de
dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos registos

nas conservatórias;
b) Celebrar contratos de leasing e de locação financeira de bens

móveis para a sociedade;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis para a sociedade.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 3000024620

ORTOGENESE, COMÉRCIO DE PRÓTESE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1647/
970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503816701; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 8/011206.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
602 410$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios em partes iguais,

tendo sido dada nova redacção ao artigo 4.º do pacto, cujo teor
passou a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes a cada um dos sócios, José Correia Duarte Henriques e Aires
António de Almeida Vasconcelos Noronha Meneses.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 3000024613

GABINETE TÉCNICO E CONTABILÍSTICO
ASTROMEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1226/
930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502965169; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 11/011207.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
102 410$, por incorporação de reservas, tendo sido dada nova re-
dacção ao artigo 4.º do pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 3000024610

MÓVEIS CIDADE � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1485/
951018; identificação de pessoa colectiva n.º 503507636; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 10/011207.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
2410$, por incorporação de reservas, tendo sido dada nova redac-
ção ao artigo 4.º do pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Manuel Fernando Ferreira Dias, e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Luís
Manuel Monteiro Dias.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 3000024601

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
F. S. & NOGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1094/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502683520; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 9/011207.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
552 410$, por incorporação de resultados transitados, tendo sido
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dada nova redacção ao artigo 3.º do pacto, cujo teor passou a ser o
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
1666,66 euros, pertencente ao sócio Serafim Nogueira da Silva, e
duas do valor nominal de 1666,67 euros, pertencentes aos sócios
Herculano Nogueira da Silva e Fernando Nogueira da Silva.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 3000024596

JOSÉ NUNES PEREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 831/
890112; identificação de pessoa colectiva n.º 502100397; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 10/011204.

Certifico que o capital da sociedade José Nunes Pereira � Socie-
dade de Construções, L.da, foi aumentado em mais 50 240 999$, em
dinheiro, e subscrito em 25 000 210$, por cada um dos sócios José
Nunes Pereira e Maria da Glória Gonçalves da Silva, em 100 241$,
por cada um dos novos sócios Joaquim Daniel Gonçalves da Silva
Pereira e Cláudia Virgínia Gonçalves da Silva Pereira, e, em 40 097$,
por Maria Júlia Teixeira Alves, tendo a mesma sido alterada para a
em epígrafe por transformação e alterado todo o pacto, que ficou
com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma José Nunes Pereira � Sociedade de
Construções, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato e pela legis-
lação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Carreiro, 42, da fre-
guesia de Castelões de Cepêda, concelho de Paredes.

2 � A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da adminis-
tração.

3 � A sociedade, também por simples deliberação da administra-
ção, poderá criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções, bem como quaisquer outras formas de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
de edifícios.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações no capital
de outras sociedades, ainda que de responsabilidade ilimitada ou re-
guladas por leis especiais, que tenham objecto igual ou diferente do
seu, bem como associar-se com outras pessoas para, nomeadamente,
formar novas sociedades, agrupamentos complementares de empre-
sas, agrupamentos europeus de interesse económico, associações sem
fins lucrativos, consórcios, associações em participação e outras
formas institucionais de cooperação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 500 000 euros, dividido e representado por
100 000 acções, e encontra-se integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 � As acções, com o valor nominal de cinco euros cada uma,
serão nominativas ou ao portador.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000, 10 000 e 20 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores e auten-
ticadas com o carimbo da sociedade.

4 � Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão re-
vestir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos,
nos termos e condições estabelecidos na lei.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

Aos titulares de acções nominativas, poderão ser exigidas presta-
ções acessórias, além das entradas, sob a forma de prestações suple-
mentares de capital até ao limite máximo de 1 000 000 de euros,
por uma ou mais vezes, conforme o deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 7.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas só

podem assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos
assuntos indicados na ordem do dia se o presidente da mesa os auto-
rizar antes do início dos trabalhos.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

Quórum constitutivo

Para que as assembleias gerais se considerem validamente consti-
tuídas em primeira convocação é necessário que se encontrem pre-
sentes ou representados accionistas que detenham acções correspon-
dentes a mais de 50% do capital social.

SECÇÃO III

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

Composição e regras especiais de eleição

1 � A gestão das actividades da sociedade compete a um conse-
lho de administração.

2 � O conselho de administração será composto por três mem-
bros, um dos quais será designado presidente e dois vogais.
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3 � Mediante deliberação da assembleia geral tomada por maio-
ria, aquando da sua eleição, poderá o número de membros do conse-
lho de administração ser alargado para cinco ou sete membros.

ARTIGO 12.º

Competência

Compete ao conselho de administração, exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, previstos na lei e, nomeada-
mente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir
compromissos arbitrais;

b) Adquirir, promover, locar, alienar ou onerar bens móveis ou
imóveis;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

d) Adquirir, alienar, onerar, trespassar e tomar de trespasse esta-
belecimentos comerciais ou industriais;

e) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o objecto social;

f) Aprovar as regras gerais a que devem obedecer os contratos a
celebrar com quaisquer accionistas;

g) Negociar com quaisquer instituições de crédito, bancárias ou
parabancárias, todas e quaisquer operações de financiamento que
entender necessárias, designadamente, contraindo empréstimos ou
outras obrigações, nos termos, condições e forma que reputar con-
venientes;

h) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou
entidades, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do contrato de sociedade;

i) Exercer as demais competências que lhe são atribuídas pela lei
e por este contrato de sociedade.

ARTIGO 13.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá apenas, sempre que o
exercício das suas atribuições o exija, mediante convocação do pre-
sidente, de dois administradores ou do fiscal único, assim se afastan-
do a exigência da realização de uma reunião mensal prevista no
n.º 2 do artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A reunião terá lugar no local, hora e data indicados na con-
vocatória.

3 � As convocatórias, salvo nos casos urgentes, deverão ser en-
viadas com, pelo menos, 15 dias de antecedência, em relação à data
prevista para a reunião.

4 � O conselho de administração poderá delegar mediante deli-
beração unânime dos seus membros, num administrador-delegado, a
gestão corrente da sociedade, nos termos e com o alcance que vie-
rem a ser deliberados.

ARTIGO 14.º

Caução

A assembleia geral que eleja o conselho de administração poderá
dispensar a caução da responsabilidade prevista na lei, a contrário, a
responsabilidade de cada administrador será caucionada na impor-
tância de 5000 euros.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica vinculada:
a) Pela intervenção conjunta de dois membros do conselho de

administração, sendo sempre necessária a assinatura do presidente;
b) Pela simples assinatura de um administrador-delegado e um pro-

curador, nos termos, quanto a este, do respectivo mandato;
c) Para actos de mero expediente basta a assinatura de um só

administrador ou de um procurador a quem hajam sido conferidos
poderes para a prática de actos certos e determinados, consideran-
do-se mero expediente a assinatura de correspondência corrente,
endosso em cheques ou vales de correio, para serem levados em conta
da sociedade, endosso de letras para cobrança e recibo de crédito de
que a sociedade seja titular,

2 � A sociedade fica vinculada pela assinatura do presidente do
conselho de administração, enquanto o cargo social for exercido pelo
sócio José Nunes Pereira.

SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 16.º

Competência

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único, que deve ser um revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas e que exerce as competências previstas
na lei.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais
de contas e que exercerá igualmente as competências previstas na
lei.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

Duração dos mandatos

1 � O mandato dos órgãos sociais durará um quadriénio, sendo
permitida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com ex-
cepção do fiscal único, serão preenchidas por quem o próprio órgão
designe por cooptação.

ARTIGO 18.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 �Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados ou
não, pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na as-
sembleia geral que os eleja.

2 � No caso da assembleia geral estabelecer que o exercício das
funções será remunerado, a fixação das remunerações poderá ser
delegada numa comissão de remunerações, composta por três accio-
nistas, eleitos em assembleia geral pelo período de quatro anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixa
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma gratifi-
cação por aplicação de resultados, determinada em conformidade
com a regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000025112

CÉLIO & FERREIRA, SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES
TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2641/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505844680; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/011207.

Certifico que entre Célio Manuel da Silva Ferreira, casado com
Célia Fernanda da Costa Pinto na comunhão de adquiridos, e José
Nogueira Ferreira, casado com Almerinda Cecília Coelho da Silva
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Célio & Ferreira, Sociedade de Insta-
lações Térmicas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é no lugar do Areal, Edifício Areal, 2.º, esquerdo,
frente, da freguesia de Baltar, do concelho de Paredes.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de isolamentos térmicos.
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ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Célio
Manuel Silva Ferreira e José Nogueira Ferreira.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios que desde já são
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000025107

RUÃO AUTOMÓVEIS � OFICINAS E VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 729/
870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501786414; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 23/011204.

Certifico que foi reforçado o capital da sociedade em epígrafe em
mais 2410$, em dinheiro, e subscrito por ambos os sócios em par-
tes iguais, tendo o mesmo sido redenominado para euros e, em con-
sequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.º do seu contrato, que
passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, António Alfredo de Campos
Ruão e Maria Manuela Ferreira de Sousa Teixeira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 3000024863

MACOCETE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1370/
941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503279307; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 15/011204.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
602 410$, por incorporação de reservas, tendo sido dada nova re-
dacção ao artigo 4.º do pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Fernando da Silva Tei-
xeira e Fernando Rodrigo Vieira Coelho.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 3000024858

LINO PERPÉTUA � MODA EM VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1820/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504110632; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/011207.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 2410$, por incorporação de reservas, tendo sido feita a
redenominação para euros e, em consequência, foi dada nova redac-
ção ao artigo 3.º do seu pacto, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024853

TALHO CENTRAL � LUÍS MANUEL PINHEIRO
DE FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 964/
900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502406283; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/011207.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 202 410$, por incorporação de reservas, tendo sido feita a
redenominação para euros e, em consequência, foi dada nova redac-
ção ao artigo 4.º do seu pacto, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís Manuel
Pinheiro de Freitas e Maria Manuela Freire de Sousa Freitas.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024849

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA VALE DO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 830/
890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502094184; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 5/011207.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 102 410$, por incorporação de reservas, tendo sido feita a
redenominação para euros e, em consequência, foi dada nova redac-
ção ao artigo 4.º do seu pacto, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por quatro quotas, sendo duas de 1666 eu-
ros e 67 cêntimos, uma de cada um dos sócios Joaquim Ferreira
Moreira e José Júlio Ferreira Pacheco, e duas de 833 euros e 33 cên-
timos cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Maria Teresa
Duarte Leão Moreira e Ana Maria de Sousa Couto Pacheco.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024846
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FONSECA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1415/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503385603; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/011207.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 552 410$, em dinheiro, e subscrito por ambos os sócios
em partes iguais, tendo sido feita a redenominação para euros e, em
consequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.º do seu pacto, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios José António
Moreira Fonseca e Joaquim Miguel Ferreira Pinto.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024842

SERRALHARIA PINTO � JOAQUIM PINTO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2640/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505886421; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/011207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serralharia Pinto � Joaquim Pinto
& Filhos, L.da, e tem a sua sede no lugar de Amoreira, freguesia de
Mouriz, deste concelho.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social em qualquer parte do território nacional ou
intracomunitário.

2.º

O objecto social consiste no fabrico de todo o tipo de indústria de
serralharia em ferro e chapa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em seis quotas, sendo uma de 2750 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim Ribeiro Pinto, e cinco iguais de 450 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, incumbe a todos os sócios, desde já nomeados
gerentes, ficando desde já estabelecido que o sócio gerente Joaquim
Ribeiro Pinto não aufere qualquer remuneração.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos será
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo obrigató-
ria a do sócio gerente Joaquim Ribeiro Pinto, bastando a interven-
ção de um só gerente para actos de mero expediente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imóveis de e para

a sociedade e rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Obter empréstimos pelos prazos e condições que entenderem.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando, porém, reservado, em primeiro lugar à sociedade,
e em segundo lugar aos sócios não cedentes, o direito de preferência.

6.º

Os lucros anuais apurados em cada exercício, terão a aplicação
que for deliberada por simples maioria em assembleia geral.

7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

8.º

1 � A sociedade goza da faculdade de amortizar qualquer quota,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou alienação

judicial ou em caso de cessão gratuita;
c) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da li-

vre disponibilidade do seu titular, ou se por divórcio ou separação de
pessoas e bens, na partilha do respectivo património, a quota não
for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 3000024839

SOUSA SANTOS � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1353/
940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503238945; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 15/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o seu capital em mais 2410$, por incorporação de reservas, tendo
sido redenominado o seu capital para euros e, em consequência, foi
dada nova redacção ao artigo 3.º do seu contrato, que passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e por in-
corporação de reservas, é de 5000 euros, dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 3000024835

JOSÉ JÚLIO PINTO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 614/
840612; identificação de pessoa colectiva n.º 501447750; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o seu capital em mais 302 410$, por incorporação de reservas e de
resultados transitados, tendo sido redenominado o seu capital
para euros e, em consequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.º
do seu contrato, que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, por incor-
poração de reservas e de resultados transitados, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 3000024832

MÓVEIS ADALBERTO CARVALHO � FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 744/
870601; identificação de pessoa colectiva n.º 501835695; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/011206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o seu capital em mais 25 000 000$, em dinheiro, e subscrito em
partes iguais por ambos os sócios, tendo sido dada nova redacção
aos artigos 1.º e 4.º, n.º 1, do seu contrato, que passaram a ser as
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Móveis Adalberto Carvalho � Fi-
lhos, L.da, tem a sua sede na Travessa do Outeiro, 36, freguesia de
Rebordosa, concelho de Paredes, podendo a administração deslocá-
-la para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 30 000 000$, representado por duas quotas iguais de
15 000 000$, uma de cada sócio.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 3000024804

PENAFIEL

TRACTOVAL � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 783/
920810; identificação de pessoa colectiva n.º 502819413; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/20011121.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital para 5000 euros, com o reforço de
602 410$, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 3000024795

VALONGO

STILUS � COMÉRCIO DE OURIVESARIA
E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4398/
940418; identificação de pessoa colectiva n.º 503186830.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eduar-
da Norte Simões. 3000025103

J. J. O. P. � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 714;
identificação de pessoa colectiva n.º 504612522.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eduar-
da Norte Simões. 3000025079
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu
Telef. 23 248 49 48   Fax 23 248 49 52
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